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االحتالل واحلِصا ِر والتشتت
األسر ُة الفلسطينية ..معانا ُة
ِ

ُ
األسرة الفلسطينية..
ُ
صار
معاناة
االحتالل ِ
ِ
واحل ِ
والتشتت
د .مها اجليالني

مقدمة
ٍ
عقود مــرت ،وأربع ٌة من األجيال اســتوعبها الزمن منذ بــدء االحتالل الصهيوني
أكثــر من ســبعة
إلى اليوم ،وتب ًعا آلخر اإلحصاءات الســكانية فإن تقدير عدد الفلســطينيني في العالم قد وصل إلى
( )13.5مليون ،منهم نحو ( )5.1ماليني في الداخل والبقية موزعون في دول الشتات(((.
هــذه اخلصوصيــة لظــروف قضيتهم والصراع والتجارب التي مروا بها لم يشــاركهم فيها
شــعب
ٌ
عربــي آخــر((( ،حتى ما حصــل مؤخ ًرا في العقدين األخيرين لبعض الشــعوب العربيــة ،تتباي ُن فيه
ٌ
ً
وتفصيل؛ فما حصل من متزق للجســد الفلســطيني وهويته ،داخل الوطن األم
نوعا وك ًّما
التجارب ً
وخارجــه((( ،ل ُه تفاصيــل ومتغيرات وتعقيدات زمنيــة ومكانية وتاريخية وجغرافيــة فرضتها طبيع ُة
الصــراع الفلســطيني-الصهيوني املمتد ،هذا التمــزق مللمت أجزا َءه األســرةُ بتفاعلها مع الظروف،
وحفاظها على بقاء اإلنسان جس ًدا وهوية((( ،مع ما انعكس على واقعها من ألوان املعاناة.
وتكمــن أهمية هذه الدراســة في تســليطها الضــوء على جملة مــن أبرز ما يهدد وحدة األســرة
الفلســطينية وكيانها ،أ َّيا كان محل وجودها ،نظ ًرا لوقوعها في أتون صراع متشــعب طويل ،في ظل
حتوالت القيم واملفاهيم وتبدالت السياسة ومواقفها.

ً
أول :معاناة األسرة الفلسطينية يف الداخل احملتل(((:
 - ١األرض وأصحابها:

((( ينظر تقرير :اإلحصاء الفلسطيني يستعرض أوضاع السكان يف فلسطني عشية اليوم العاملي للسكانhttps://cutt.us/fZUEY ،2020/7/11 ،
((( ينظر :رشيف كناعنة ،من نيس قديمه تاه ،ط ،2000 ،1مؤسسة األسوار ،عكا ،ص.187-186
((( أعني بذلك فلسطني التارخيية ،وهي البقعة التي خطت حدودها اجلغرافية قوات التحالف ،وتبلغ مساحتها ( )27,000كم.²
((( ينظر :د .عبداهلل أمحد احلوراين ،دراسة :األرسة الفلسطينية بني املايض واحلارض (مرجع سابق).
((( يتضمن املعني بالداخل الفلسطيني يف هذه الدراسة ،كل البقعة اجلغرافية لفلسطني املحتلة بام فيها القدس بشقيها والضفة وداخل اخلط األخرض ،باستثناء قطاع غزة الذي تم
بحثه يف املناطق الواقعة حتت احلصار.
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فمصــادرة األراضــي عنت فقــدان أصحابها
املســكن ومصدر الرزق أحدهما أو كليهما ،ومن
ثــم البحث إن جنــوا بحياتهم عن أماكن ســكن
ومصادر دخل أخرى ،تهجير قســري لإلنســان
داخــل حدود وطنه أو خارجــه ،وتقطيع للعوائل
بامتدادهــا بعضهــا عن بعض ،ســواء في حرية
احلركــة واإلقامــة أو فــي االتصــال والتواصل
املباشــر عمو ًمــا ،أو في املناســبات االجتماعية
واألعياد((( ،أو في تشكيلها ابتدا ًء.

يســود بناء املجتمع الفلســطيني فــي وحدته
البنائية صورة األســرة النووية((( ،كما هو احلال
في عمــوم املجتمعات العربيــة ،وإن كانت جملة
من املتغيرات والتحديات االجتماعية قد عرضت
لهــذه الوحدة عمو ًمــا ،إال أن خصوصية ظروف
االحتالل ،من الصراع على األرض واســتهداف
ساكنيها مباشرة ،كان له أثره في خلق نوع خاص
من املعاناة.
إذ كان تفكيــك هــذه األســرة وهدمهــا مــن
أولــى أولوياته حتــى يصل إلى حتقيــق مقولته
االســتعمارية الشهيرة :إن العناية اإللهية أهدتنا
أرض بال شعب
وشعب بال أرض(((.
ٍ
إلى ٍ

 - ٢الهوية واألسرة:
أصبح مكان الســكن ونوع الهوية التي يحملها
الفــرد ،وما يترتــب على ذلك مــن امتيازات أو
معاناة ،مما يؤثر في قرار قبول الزواج وتشــكيل
األســرة من عدمــه بني حملة الهويــات املختلفة
مــن الفلســطينيني((( ،ناهيك مبســألة ســحب
الهويات واجلنسيات من الفلسطينيني والقوانني
العنصرية التي متنع جمع (لم) شمل العائالت(((،
ً
ما شكل
تقويضا حلق األسرة في احلياة األسرية
الســوية ،وفرض على الزوجــن اللذين يحمالن
هويتــن مختلفتني االختيار بني العيش في حالة
انفصال ،مع حرمان أحدهما من التمتع بنشــأة
األطفال أو العيش م ًعا ،في حالة أن يكون أحدهما
مــن حملة الهوية املقدســية واآلخــر من الضفة

والفلســطينيون «ليسوا مجرد عرب ،وإمنا هم
كيان محدد داخل التشكيل احلضاري العربي»(((،
ولــذا كان هــذا اجلهد لفصل هذا الشــعب عن
حضارتــه وأرضــه بالقــوة ،بالســيطرة عليهــا
وحتويلها إلــى عدة مناطق خاضعــة العتبارات
وتقســيمات أمنية متبدلة ،مع تاريخ ال ينتهي من
املفاوضات واالتفاقيات التــي لم يُرجع أي منها
لهذا الشعب حقه.
((( “ ()وهي األرس املعيشية التي تتكون كاف ًة من نواة أرسية واحدة ،وتتشكل من
أرسة مؤلفة من زوجني فقط أو من زوجني مع ابن أو ابنة (بالدم فقط وليس
بالتبني) أو أكثر أو أب (رب األرسة) لديه ابن أو ابنة أو أكثر أو أم (رب األرسة)
لدهيا ابن أو ابنة أو أكثر ،مع عدم وجود أي شخص من األقرباء اآلخرين أو
من غريهم” ،وبلغت نسبة هذه األرسة يف عموم فلسطني وف ًقا إلحصاء اجلهاز
املركزي الفلسطيني لعام 2017م ،%84.3 :تليها األرسة املمتدة بنسبة .%10.1
الرتكيب األرسي يف فلسطني ،وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية -وفا،
https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=3150
((( ينظر :أمحد أشقر ،بحث :منهجية وأساليب تدمري العائلة العربية ،ص،91
وأمحد قطامش ،بحث :دور العائلة يف املقاومة ،ص ،81 :كال البحثني منشور
يف :العائلة الفلسطينية ،دورها ومستقبلها ،بحوث املؤمتر السنوي الرابع ،حترير:
رشيف كناعنة بمساعدة أمحد حنيطي2010 ،م ،مركز دراسات الرتاث واملجتمع
الفلسطيني ،فلسطني.
((( عبد الوهاب املسريي ،موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية ،1999 ،دار
الرشوق ،مرص ،مج ،7ص.487

((( ينظر :أمحد أشقر ،بحث :منهجية وأساليب تدمري العائلة العربية (مرجع سابق)،
ص.95-93
((( ينظر عىل سبيل املثال :أسيل جندي 7 ،جوازات وهويات ،القصة املعقدة لشتات
الفلسطيني يف وطنه ،شبكة اجلزيرة اإلعالمية ،نرش بتاريخ2019/3/27 :م،
 .https://cutt.us/hnEP8و :فنتينا شويل ،ارتباط القدس والضفة :زواج قد
يفقدك اهلوية واحلل مفقود ،نرش بتاريخ 5 :مارس2019م ،جريدة اإلندبندنت،
https://cutt.us/tIhCS
((( ينظر :د .حنا عيسى ،مقال :املقدسيون يعيشون َّ
كل أشكال االضطهاد والتعذيب،
دنيا الوطن ،نرش بتاريخ  ،https://cutt.us/U3OzY ،2020 /12/21وورقة
حقائق حول وضعية املرأة الفلسطينية وآليات احلامية القانونية ،صادرة عن :مركز
املرأة لإلرشاد القانوين واالجتامعي ،نرشت بتاريخ 2019م ،ص.21-20
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وحتاصرهــا وتســعى لتدميرهــا ،وواقعها غير
القادر على جتاوز هذا احلصار فعل ًّيا ،إذ جتنس
أبناؤها -جب ًرا -باجلنسية اإلسرائيلية ،وخضعوا
للقوانني املدنية اإلسرائيلية دون مراعاة ظروفهم
وعربية عوائلهم(((.

الغربية ،في القدس الشــرقية مع املغامرة بكون
أحدهما مقي ًما بصورة غير قانونية ومحرو ًما من
ً
حقوقه األساسية ،إضافة للتهديد بكونه
معرضا
للترحيل إذا تبني أنــه يعيش هناك ،أو اضطرار
األسرة للعيش في الضفة
الغربيــة وبذلــك يصبــح
أصبــح مكان الســكن ونــوع الهوية
الطرف الذي لديه جنسية
التي يحملها الفرد ،وما يترتب على
أو هوية مقدســية مهد ًدا
ذلــك مــن امتيــازات أو معانــاة ،مما
بتجريــده منهــا((( ،وقــد
يؤثر في قرار قبول الزواج وتشــكيل
ُحرمت من لم الشمل بنا ًء
األسرة من عدمه بين حملة الهويات
على أنظمة الطوارئ التي
المختلفة من الفلسطينيين.
أقرهــا الكنيســت ()22
ألف عائلة فلسطينية(((.

علــى الرغــم مــن كل
احملــاوالت الصهيونيــة
لتفريــغ األرض مــن
سكانها ،فإن الفلسطينيني
الباقني على األرض اليوم
يشكلون  %49,7من سكان
فلســطني التاريخيــة ،أمــا اليهود فقــد وصلوا
إلــى  ،%50,3وهم يســتغلون أكثر مــن  %85من
مســاحتها((( ،مــا يعنــي اكتظاظ مناطق ســكن
الفلسطينيني وجتمعاتهم ،مع تعقيدات االحتالل
وقيــوده على حرية حركتهــم وتنقالتهم ،املتمثلة
فــي حواجــز التفتيش وجــدار الفصــل العازل
الذي قســم املدن والقرى واألراضي الفلسطينية
بصورة جائرة ،وتأثيــر هذه التعقيدات في حياة
األسرة الفلسطينية مباشرة ،إذ أصبح احلصول
على اخلدمات الصحية والتعليمية والبلدية أكثر
تقييــ ًدا ،مع الفارق الواضح بــن املناطق التابعة
لالحتالل عن تلك التابعة للســلطة الفلسطينية،
إذ تعانــي األخيرة ُقصو ًرا
واضحا في اخلدمات،
ً

 - ٣التعقيــدات املعيشــية يف الداخــل
الفلسطيني والوضع األمني:
أ -تقطيع اجلسد الداخلي وفلسطينيي الـ:48
ليــس هناك مــا هو أســوأ من االحتــال إال
االحتالل نفســه ،فقد مزق األرض الفلســطينية
احملتلــة عام  67إلى قطع متجاورات بتســميات
وتقســيمات إداريــة مختلفة وهي مــا أدخله في
مفاوضاته مع الشــعب الفلســطيني مبتل ًعا %60
منها((( ،واستثنى مناطق الـ( 48اخلط األخضر)،
والتــي وقعــت عوائلهــا بــن فكي كماشــة؛ من
سياســات ســلطات االحتالل التي تدير شؤونها
((( ينظر تقرير :الوضع االجتامعي واالقتصادي للنساء والفتيات الفلسطينيات( ،متوز/
يوليو -2016حزيران/يونيو ،)2018صادر عن األمم املتحدة (اإلسكوا)،
بريوت ،2019 ،ص( ،11بترصف).https://cutt.us/LUMk8 ،
((( خرب :إرسائيل متدد العمل بمنع (مل الشمل) الفلسطيني ،نرش بتاريخ 3 :يونيو
 ،2020جريدة الرشق األوسط ،العدد .https://cutt.us/oZvaw ،15163
((( ينظر :أيرس العيس/رام اهلل -لبابة ذوقان/األناضول ،تقرير :بحر (ج) اإلرسائييل
يبتلع جزر (أ) و(ب) الفلسطينية ،وكالة األناضول ،نرش بتاريخ،2019/8/9 :
https://cutt.us/aDlsx

ب  -التعقيــدات األمنيــة
وحرية التنقل:

((( ينظر :أمحد أشقر ،منهجية وأساليب تدمري العائلة العربية (مرجع سابق) ،ص-97
.98
((( اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ،د .عوض تستعرض أوضاع الشعب
الفلسطيني باألرقام اإلحصائية يف الذكرى الـ 72لنكبة فلسطني ،نرش بتاريخ:
2020/5/13مhttps://cutt.us/hjFlI ،
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دعمه وتشجيعه املرأة اإلسرائيلية على مضاعفة
اإلجنــاب ،وهــو ما حصــل تقري ًبا ،فــي العقود
األخيرة ،بتطويع األســرة الفلسطينية وإجبارها
علــى إجناب ما معدلــه ( )3أوالد مقابل وصول
العــدد إلى ( )4عند العائلة اليهودية ،مع ســعي
قوات االحتــال كذلك إلفقار العائالت العربية،
األمــر الــذي مت مع وصــول  %50منهــا للعيش
حتــت خط الفقــر ،مع معدل بطالــة بني القوى
العاملة  ،%7إضافة إلى تقليص حكومة االحتالل
مخصصات العائالت التي
ال تخدم باجليــش ،وغير
كل المحــاوالت
ذلك من الصعوبات»(((.

واضطــرار الفلســطينيني لعبور هــذه احلواجز
يوم ًّيــا يجعلهــم معرضني بصــورة دائمة خلطر
انتهاك حقوقهم واملساس بأمنهم ،خاصة النساء
واحلوامل والطــاب والطالبــات والعامالت(((،
وكــم مــن حادثة مأســاوية حصلت عنــد نقاط
التفتيش ،نتيجة سوء فهم أو غدر من اجلنود ،ما
أفقد الكثير منهم حياتهم أو تسبب في إصابتهم،
ناهيــك باعتقالهم ،وادعاء قــوات االحتالل بأن
الضحيــة كانت تنــوي القيــام بعمليــة ما جتاه
اجلنــود ،ما يظهــر زيفه
فــي الكثير مــن األحيان،
علــى الرغــم مــن
مــع أن االحتــال قلَّمــا
الصهيونيــة لتفريــغ األرض مــن
يعترف بذلــك ،ومن ذلك
ســكانها ،فإن الفلسطينيين الباقين
ما حصل لألسيرة إسراء
علــى األرض اليــوم يشــكلون %49.7
اجلعابيص(((.
مــن ســكان فلســطين التاريخية ،أما

أما األسرة الفلسطينية
في بقية املناطق ،فتشــهد
انخفاضــات متتاليــة في
اليهود فقــد وصلوا إلــى  ،%50.3وهم
 - 4حجــم األســرة
متوســط عــدد أفرادهــا
يستغلون أكثر من  %85من مساحتها.
الفلســطينية واحلق
ً
أيضا ،وكما تشــير مراكز
يف اإلجناب:
اإلحصاء الفلسطيني فقد
وصل هذا االنخفاض في
أ  -انخفــاض متوســط
عمــوم فلســطني إلــى ( )5,0أفراد عــام 2018
حجم األسرة الفلسطينية:
(((
مقارنة مع ( )5,8أفراد عام .2007
ســعى االحتــال لتخفيض معــدالت اإلجناب
وهذا االنخفاض ،وإن احتفت به مراكز األسرة
للمــرأة الفلســطينية فــي مناطق الـــ 48مقابل
وعدتــه ضمن جناحــات التوعية التــي ترعاها،
((( ينظر تقرير :الوضع االجتامعي واالقتصادي للنساء والفتيات الفلسطينيات يعنــي تخفيض الــدور املقــاوم من حيــث عدد
(مرجع سابق) ،ص.9
ً
شامل يف اليوم الوطني
تقريرا
تصدر
واملحررين
األرسى
((( ينظر :هيئة شؤون
ً
والعريب والعاملي لنرصة األرسى الفلسطينيني 14 ،نيسان/إبريل ،2018
هيئة شؤون األرسى واملحررين .https://cutt.us/c4mnS ،وإرساء زوجة
وأم لطفل ،أطلق جنود االحتالل النار عىل مركبتها بالقرب من أحد احلواجز
العسكرية فانفجرت هبا ،ومع اإلصابات الصعبة التي منيت هبا نتيجة لذلك
واحلروق اخلطرة والتشوهات اخلطرة يف جسدها ،فقد ُحكم عليها بالسجن أحد
عرش عا ًما أمتت منها ستة هذا العام (2020م) ،إضافة ملامطلة االحتالل يف عالجها
وإجراء العمليات اجلراحية الالزمة هلا ،عىل الرغم من شدة حاجتها لذلك .خرب:
من أخطر احلاالت املرضية ..إرساء جعابيص تدخل عامها السادس يف سجون
االحتالل ،نرش بتاريخhttps://cutt.us/qPcyR ،2020/10/11 :

((( حممد حمسن وتد ،مقال :معركة األرحام داخل اخلط األخرض ..ملاذا اختلت كفة
الديموغرافيا بني اإلرسائيليني والفلسطينيني؟ (بترصف) ،نرش بتاريخ /2/9
 ،2020شبكة اجلزيرة اإلعالميةhttps://cutt.us/4au1D ،
((( «انخفض متوسط حجم األرسة يف الضفة الغربية إىل ( )4.6أفراد عام 2018
مقارنة مع ( )5.5أفراد عام  ،2007أما يف قطاع غزة فقد انخفض متوسط حجم
األرسة إىل ( )5.7أفراد ،ينظر تقرير :اإلحصاء الفلسطيني يستعرض أوضاع
السكان يف فلسطني بمناسبة اليوم العاملي للسكان ،اجلهاز املركزي لإلحصاء،
دولة فلسطنيhttps://cutt.us/1JRVm ،2019/07/11 ،
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األجور الضريبية ،مع املعاناة النفسية واجلسدية
مــن جــراء تراكم املســؤوليات ودوامــة موضوع
الزيــارة واالنتظــار ،وغيرهــا من اإلجــراءات،
إضافة لتوليها مســؤولية املنزل واألســرة وتلبية
احتياجاتهــا ،ورمبا البحث عــن عمل إن لم ت ُكن
تعمل ،ما تســبب في عجزها عن سد احلاجات
األساسية ،وبلوغ األسرة خط الفقر.

األفراد ،واختالل نســبة السكان على األرض ما
بني أصحابها احلقيقيني واملستعمر الغريب.
ب  -اإلجناب خلف القضبان رغم أنف السجان:
حتد منهم للســجان
ابتكــر الفلســطينيون في ٍّ
واألســوار وطــول مــدة احملكوميــات،
وانتزاعا
ً
ً
حلقهــم في اإلجناب
حفاظا منهم على األســرة
واســتمرارها ،مســأل َة تهريب النطــف ،وكم من
حالة جنحت على الرغم من املعاناة وبعد العديد
من احملاوالت(((!

فتب ًعــا لدراســة أجرتها وزارة األســرى تعاني
 %91من األســر الفلســطينية التي مرت بتجربة
االعتقــال ظرو ًفــا اقتصاديــة صعبــة((( ،وتكون
املعانــاة أكثر
وضوحــا إذا كان املعتقل هو املعي َل
ً
الوحيد لألسرة ،إذ ينتشر الفقر بصورة أكبر بني
األســر التي ترأسها نســاء ،مقارنة مع تلك التي
يرأسها رجال ،بل إنها تكون أكثر فق ًرا(((.

 - 5أثر غياب املعيل يف األسرة والفقر:
بلغت نســبة األســر التي ترأســها نساء ،%11
بواقع  %12في الضفــة الغربية و %9في غزة(((،
ما يعني جوانب مركبة ملعاناة املرأة.

وقد برز في هذا الشــأن صمود املرأة وقدرتها
االســتثنائية علــى حتمل العقبــات ،فما تتحمله
زوجات األسرى جعل احمليط العام يشعر نحوهم
باملزيد من االحترام والتقدير((( ،ويحفل السجل
الفلســطيني بنماذج لصمود املرأة الفلســطينية
حتى إنها أصبحت رمزًا يشــار إليه ،كما سطرت
األخبــار
قصــص صبرهــا ووفائها فــي انتظار
َ
األسير ،حتى لو كانت مخطوبته.

إذ شــكل غياب الرجل ،سواء أكان ذلك بالوفاة
ً
ً
انفصال أم
اعتقال أم
طبيع ًّيا أم استشــها ًدا ،أم
غير ذلك من األسباب ،ســب ًبا ملعاناة األسرة ،إذ
«أدت ممارسات االحتالل من قتل وإبعاد واعتقال
وسجن إلى ازدياد عدد األزواج واآلباء الغائبني...
وأصبــح األطفال واألبنــاء والزوجات يتعرضون
يوم ًّيا إلى مشــاهدة اجلنود يدخلون إلى بيوتهم،
ويعتــدون بالضرب واإلهانات واإلذالل على رمز
السلطة في العائلة ومن يقوم بحمايتها.(((»...

وحتمــل األبناء نصيبهم من هذه املعاناة ً
أيضا،
فمــع االحتفاءِ الشــعبي العام باألســير والدعم
املالي املتواضع الذي تتلقاه أسرته ،يتنازع األبنا َء

واضطرت املرأة في حاالت االعتقال إلى دوامة
من اإلجــراءات القضائية وتعيني احملامني ودفع
((( ينظر عىل سبيل املثال :عبد النارص عوين فروانة ،عضو املجلس الوطني الفلسطيني،
ً
أطفال ،هيئة شؤون
مقال :األرسى هيربون «النطف» لكي تُنجب نساؤهم
األرسى واملحررين ،نرش بتاريخ 21 :نوفمرب https://cutt.us/xl1V1 ،2019
((( املرجع السابق.
((( ينظر :رشيف كناعنة ،من نيس قديمه ،مرجع سابق ،ص 199وص.208-207
(بترصف).

((( ورقة :حقائق حول وضعية املرأة الفلسطينية وآليات احلامية القانونية ،صادرة عن:
مركز املرأة لإلرشاد القانوين واالجتامعي ،نرشت بتاريخ 2019م ،ص.21-20
((( تقرير :الفقر يف األرايض الفلسطينية ،وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية -وفا،
دون تاريخ.https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=3169 ،
((( ينظر تقرير :األوضاع االقتصادية واالجتامعية للمرأة والفتاة الفلسطينية (مرجع
سابق) ،ص.15
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شــعوران من الفخر بوالدهم والضغط النفســي
لغيابــه ،كمــا تختلف كيفيــة تعاطيهــم مع هذا
الغياب ،فقد يلجأ بعضهم لالنســحاب والتجنب
والعادات الســلوكية غير املالئمة((( ،وما من شك
أن تعاضد املجتمع احمليط بهم يؤثر في التخفيف
من حدة الغياب وتبعاته ،خاصة األســرة املمتدة
التي حتتضن عائلة األســير وتُسندها ،وحتتضن
األســير بعد خروجه وتســانده حتى ينخرط في
املجتمع من جديد(((.

ٍ
محاكمة ودون احلاجــةِ إلى إظهار
البيــوت دون
أدلة(((.
ِ
إضاف ًة الســتيالءِ
اجلماعات االستيطانية على
منازل الفلســطينيني في القدس الشرقية وطردِ
أصحابها منها حتت حماية قوات االحتالل(((.

وتؤث ُر هذه السياســة كثيــ ًرا في
أصحاب هذه
ِ
البيوت ونفســياتِهم خاصة املرأة والطفل ،وميتد
أمن
هــذا األثر أوقاتًا طويلة ،ملا يعنيه املنزل مِ ن ٍ
ٍ
ٍ
حاضنة لألســرة،
وبيئة
وأمان
ٍ
وتتعرض النســاء
ُ
 - 6هــدم البيــوت واملنشــآت واالســتيالء
لالعتداءات الوحشــية من قبل اجلنود في أثناء
عليهــا وتبعاته على
محاولتهن حماي َة منازلهن
األسرة:
ومنــ َع هدمها ،وقد يتخلل
ســعى االحتالل لتخفيــض معدالت
تاريــ ٌخ
لالحتــال
اســتخدام
االعتــداء
اإلنجــاب للمــرأة الفلســطينية
بالهــدم والتدمير
معروف
ِ
الضرب واألسلحة.
فــي مناطــق الـــ 48مقابــل دعمــه
واالســتيالء علــى أمالك
وتشــجيعه المرأة اإلســرائيلية على
وعلى الرغم من أن هذه
الفلســطينيني منــذ زمن
مضاعفــة اإلنجــاب ،وهو مــا حصل
املنازل ال تشكل أي
خطر
ٍ
النكبة ،وهو
مســتمر في
تقريبً ا ،في العقود األخيرة.
ٌّ
يُذكر على االحتالل ،فإنه
سياســته هذه حتى اليوم،
يتعمــد مفاجأة ســكانها
أمــا أبــرز حجــج الهدم
وإجبارهم علــى إخالئها ومن ثم هدمها على ما
ٍ
فالبناء غير املرخص ،أو وقوعه في
منطقة تهد ُد
فيهــا من ٍ
أثاث وممتلكات ،وهذا يعني تشــتيتهم
أمن االحتالل((( ،أو أن يكون الهدم عقا ًبا ألســرة
وتهجيرهم قســ ًرا ،ومحاولة قهرهــم بإجبارهم
وأقربــاء من قيل بأنهم أحلقــوا األذى أو حاولوا
على هدمها بأنفسهم(((.
غيرهم ممن
لردع ِ
إحلاقه باإلســرائيليني ،وذلك ِ
وتضطر األسر للسكن عند األقارب أو تستأجر
قد يفكرون بذلك ،خو ًفــا على عائالتهم ،وتهدم

((( ينظر :إياد أبو بكر( ،بحث) الضغوط النفسية واسرتاتيجيات مواجهتها لدى أبناء
األرسى الفلسطينيني (دراسة حالة عىل حمافظة جنني) ،جملة اجلامعة اإلسالمية
للدراسات الرتبوية والنفسية ،مج  ،26عدد  ،2018 ،4ص.268-267
((( ينظر :وسام رفيدي ،العائلة الفلسطينية ،تغريات يف الدور وثبات يف حتوالت
املعنى( ،مرجع سابق) ،ص.23
((( ()ينظر عىل سبيل املثال تقرير :تدمري املمتلكات ،األمم املتحدة مكتب تنسيق
الشؤون اإلنسانية ( ،)OCHAوغريه من التقارير ذات العالقةhttps:// ،
 ،cutt.us/zuvxtو :مريفت صادق ،مقال :يف احلرب والسلم ..هدم منازل
الفلسطينيني لتكريس االستيطان ،نرش بتاريخhttps://cutt. ،2019/7/24 :
us/bmJsS

((( هدم البيوت كوسيلة للعقاب ،نرش بتاريخ  11ترشين الثاين  ،2017مركز
املعلومات اإلرسائييل حلقوق اإلنسان يف األرايض املحتلة (بتسيلم)https:// ،
.cutt.us/gPfmh
((( ينظر تقرير :الوضع االجتامعي واالقتصادي للنساء والفتيات الفلسطينيات
(مرجع سابق) ،ص( ،12-11بترصف).
((( (متابعات) املرأة الفلسطينية ..ركيزة حياول االحتالل تدمريها ،صحيفة رأي اليوم،
نرش بتاريخ  ،/ https://cutt.us/U6bcs ،2016/3/8ملزيد من املعلومات
ينظر :معطيات حول هدم البيوت غري املرخصة يف الضفة الغربية (ال يشمل رشقي
القدس( ،نرش بتاريخ 14 :كانون األول 2020م ،مركز املعلومات اإلرسائييل
حلقوق اإلنسان يف األرايض املحتلةhttps://cutt.us/Cj5wM ،
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 - 7اعتقال النساء واألطفال:

ســكنًا مؤقتًا ،وقد تضررت اقتصاد ًّيا بشكل بالغ
نتيجة عملية الهدم ،ما يؤدي إلى تشويش النساء
ال مييز االحتالل في سياساته القمعية ،ومنها
ذكــر وأنثــى ،أو
وفقدهن القدرة على العمل دون مجالهن املنزلي االعتقــال ،بني
صغيــر وكبير،
ٍ
ٍ
الذي يؤدي دور املنظــم ،ويغرق بعضهن في نوع واألنثى الفلسطينية ،أكانت أ ًّما أم حتى قاص ًرا،
مــن احلِ ــداد ،كما أنهــن يُجبرن فــي الكثير من معرضــة ألن تعتقــل في أي وقــت ،وتخض ُع في
ٍ ُ
األحيان على االنتقال إلى منازل
ِ
سيدات أخريات ،أثنائه
لذات األشكال واألساليب املتبعة العتقال
عاد ًة حمــوات أو إخوة أزواجهن ،واالنتقال لدور الرجــل ،وحتى توقيت االعتقال ،فغال ًبا ما تعتقل
الـ(ضيفــة) التي ال متلك ســيطرة على مجالها من البيت وبعد منتصف الليل.
املنزلــي وعلى رعاية أســرتها ،إضافــة للضيق
ويحصل فــي مداهمات املخيمات ،اســتخدام
والتوتــر نتيجة االكتظاظ وفقــدان اخلصوصية
متواصــل للغاز املســيل
في املســكن املؤقــت ،وقد
للدموع ذي التأثير املدمر
يتفاقــم األمــر إلى حصولِ
سياســاته
فــي
االحتــال
يميــز
ال
علــى الصحــة العقليــة
نوع مــن العنف األســري،
ٍ
بين
االعتقال،
ومنها
القمعيــة،
ذكرٍ
والبدنيــة ،مــا يعــرض
ٍ
توترات شــديدةٍ
أو حصول
واألنثــى
وكبيــر،
أو
وأنثــى،
صغيــرٍ
احلوامــل واألطفــال
داخل األسرة نظ ًرا ملطالبة
حتى
أم
ــا
أم
أكانــت
الفلســطينية،
ّ
ً
واملسنني للخطر ،إضاف ًة
الزوجة (حتى وإن لم تعلن)
قاصــرً ا ،معرضــة ألن تعتقل في أي
فــي
يحصــل
ملــا
عموم
ِ
مبنزل
خاص بها ،مع عجز
ٍ
ٍّ
وقت.
املداهمات مــن
تخريب
ٍ
الــزوج عن توفيــره ،وعلى
للممتلــكات واحتجــاز
الرغم من مخاطرة األســر
أفرادِ األسرة وترهيبهم،
بإعادة بناء املنزل فإن ذلك لكثير من النســاء ال
ً
خاصة األطفال ،باســتخدام الكالب البوليســية
يعوض شعور الفقد للمنزل األول(((.
ِ
والقنابل واألسلحة ،وانتهاك
خصوصيات األسرة
أمــا بالنســبة لألطفال فقــد «تبــن أن أكثر والنســاء خاصة في أثناء ذلــك ،وتعريضهن مع
املواقــف املؤثــرة في الطفــل بعــد فقدانه أح َد العائلــة للضرب واإلهانة واملعاملة القاســية في
أفرادِ أســرته ،هو فقدانه ملنزلــه ،الرتباطه في الطريق ،وللتعذيب النفسي واجلسدي والتحرش
حياته باألمن ،وما يعنيه له من مجموعةِ العادات فــي مراكــز التوقيــف واالحتجــاز ،وكثير ممن
والتقاليد وشــبكةِ العالقات التــي تكونت لديه ،يعتقلهــن االحتــال يتعرضن للعــزل االنفرادي
وفقدا ُن املنز َل يعني فقدانه ما ميثلُه(((.
في زنازين انفراديــة ،ناهيك بظروف االحتجاز
((( تقرير :الوضع االجتامعي واالقتصادي للنساء والفتيات الفلسطينيات (مرجع القاســية واإليــذاء املتعمــد واإلهمــال الطبــي
سابق) ،ص( ،12بترصف).
واملعاملة غير اإلنسانية.
((( خرب :واقع الطفل الفلسطيني حتت االحتالل (بترصف) ،راديو نسا اف ام ،نرش
بتاريخ 24 :متوز https://cutt.us/XhmTm ،2014
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أما األطفال فليســوا أفضــل ً
حال من أمهاتهم
ني
أو آبائهــم ،إذ تنتهــك
قوات االحتــال القوان َ
ُ
الدوليــة واتفاقيــ َة الطفل ،مســتبيح ًة لنفســها
اعتقــال من هم دون الـ( )18عا ًما ،وقد بلغ عدد
األســرى األطفال والقاصرين ره َن االعتقال في
سجون االحتالل اإلســرائيلي في نهاية حزيران
ً
طفل وطفلــة في معتقالت
 2020نحــو ()160
(مجــدو) ،و(عوفــر) ،و(الدامــون) ،إضافة إلى
ً
وجود ٍ
فضل
عدد في مراكز التوقيف والتحقيق،
عن عدة أطفال من القدس حتتجزهم في مراكز
اجتماعيــة خاصة ألن أعمارهــم تقل عن ()14
عا ًما؛ وذلك حســب تقارير (هيئة شؤون األسرى
واحملرريــن) ،وفــي أثناء ذلك حترمهــم من أقل
وأيســر احلقوق التي متنحها املواثيــق الدولية،
وتتعامــل معهم (كمشــروع مخربــن) ،وتذيقهم
َ
العــذاب واملعاملــة القاســية واملهينة،
أصنــاف
ِ
مستخدم ًة معهم أبش َع الوسائل النفسية والبدنية
النتــزاع االعترافات ،والضغط عليهم لتجنيدهم
ِ
للعملِ لصالــح املخابرات اإلســرائيلية ،هذا مع
األحكام العالية التي تُفرض عليهم ،من الســجن
ٍ
لسنوات طويلة أو املؤبد ،مع اقترانِ احلكم غال ًبا
ِ
بالغرامات املالية.
ٍ
جديــ ٌر بالذكــر أن االحتالل أدخــل
تعديالت
ٍ
متكن ُه مــن فرض
عقوبات علــى األطفال الذين
ٍ
تقــ ُّل أعمارهــم عــن ( )14عا ًما غي َر
مســقوفة
زمن ًّيا ،أُســوة باملعتقلــن البالغني ،هذا األمر أثر
في األسر واســتنزفها مال ًّيا ونفســ ًّيا ،عل ًما بأن
األطفال يحرمون في األســر مــن حقوقهم ومن
الرعايــة الصحيــة والعــاج الطبــي املناســب،
حتــى إن  %40من أمراضهــم ناجت ٌة عن ظروف

اعتقالهم غير الصحيــة ،كما أفادت
إحصائيات
ُ
وزارة األسرى(((.
 - ٨احلبس املنزلي:
أمــا
احلبس (االعتقــال) املنزلي ،فهــو إمعا ٌن
ُ
مــن االحتالل فــي التضييق على الفلســطينيني
وأ ُ َس ِرهم ،خاصة املقدسيني منهم ،وهو بدي ٌل عن
الســجن أو اإلبعاد القســري عن مناطق سكنهم
إلى مناطــق أخرى ،ولألمر وقعه الشــديد على
األســرة ،ففي حال حبس الطفــل منزل ًّيا ميكث
أوقاتًا محــددة داخ َل البيت وبتعهــدِ أحد أفراد
األسرة ،ما يحول البيوت إلى سجون ،ويجعل من
ني ومراقبني على أبنائهم،
اآلباءِ واألمهات سجان َ
ويدفعهــم ملنعهــم من اخلــروج مــن البيت حتى
للعالج أو الدراسة تنفي ًذا والتزا ًما لقرار احملكمة
ِ
اإلســرائيلية ،هذا إضافة إلــى
الغرامات املالية
الباهظة(((.
وتترك جتربة االحتجاز
عواقب عاطفية ونفسية
َ
واجتماعية علــى األطفال احملتجزين ،فقد ُو ِجد
أن « %90من األطفال املعتقلني السابقني ،والذين
يســتفيدون مــن برامــج (إعــادة التأهيــل بعد
الصدمــات لألطفــال الفلســطينيني املعتقلــن
اضطراب
السابقني في الضفة الغربية) ،يعانون
َ
َ
ما بعد الصدمة (،((()PTSD
ناهيك بأثرها على
((( ينظر تقرير :األرسى األطفال ،وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية -وفا( ،دون
تاريخ) ،https://cutt.us/dhxuQ ،وخرب :االحتالل يدخل تعديالت عىل
األمر العسكري ( )1651يف استهداف واضح لألطفال الفلسطينيني ،احلركة
العاملية للدفاع عن األطفال -فرع فلسطني ،نرش بتاريخ 18 :آب /أغسطس
.https://cutt.us/8UgyA ،2020
ً
شامل يف اليوم الوطني والعريب
تقريرا
تصدر
((( ينظر :هيئة شؤون األرسى واملحررين
ً
والعاملي لنرصة األرسى الفلسطينيني ،نرش بتاريخ  14نيسان /إبريل  ،2018هيئة
شؤون األرسى واملحررين.https://cutt.us/AvQpk ،
((( تقرير :التأثري الناتج عن اعتقال األطفال :يف األرايض الفلسطيني املحتلة ،نرش بتاريخ:
 ،2012/1/1حتالف محاية الطفل يف العمل اإلنساين.https://cutt.us/vBKeS ،
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احلفاظ على الهوية
ومنظومة القيم

التحديات التي
تواجهها األسرة
الفلسطينية في
دول المهجر

الوحدة واالنقطاع عن
االمتداد األسري

واقع وقيم املجتمعات الغربية وتأثيره
يف واقع وقيم األسرة الفلسطينية

نفســيةِ الوالدين واألســرة عمو ًما ،وتقوم بعض
اجلمعيات املتخصصة مبتابعة األطفال وأهاليهم
لتجاوز آثار هذه احملنة ومحاولة تفريغ املشــاعر
ِ
الناجمة عنها(((.

الشارع الفلســطيني ويزيد من سوء حالة أهالي
الضحايــا وشــعورهم بالظلم وخــذالن املجتمع
الدولي لهم.

والطفل الفلســطيني مســته َد ٌ
ف هو وأسرته،
ســواء أكان في بيتــه أم في الشــارع ،من قوات
االحتــال ومن املســتوطنني ،واحلــوادث الدالة
على ذلك تترى.

ثانيــا :األســرة الفلســطينية حتــت
ً
احلصار ،القتل البطيء:

أما احملاكمات التي يخضع لها القتلة واملعتدون
فغيــر عادلة عــادة ،وقد يُفرج عــن املعتدي بعد
مــدة قصيرة حتت حجج واهية ،ما يثير حفيظة
َّ
((( فاطمة مشعلة ،مقال :األرسى األطفالُ ..ق َّص يف سجون االحتالل اإلرسائييل ،نرش
بتاريخ 9 :سبتمرب  ،2020موقع :العريب اجلديدhttps://cutt.us/UsMye ،

 - ١االستقالل املبتور والسجن الكبير:
على الرغم من إعالن اســتقالل قطاع غزة(((،
فــإن هــذا االســتقالل مبتور باحلصــار املطبق
عليــه منذ ُقرابــةِ الـ( )14عا ًمــا ،إذ يعيش أهله
((( بموجب اتفاقيات أوسلو لعام  1993بني منظمة التحرير وحكومة االحتالل،
صنفت غزة باملنطقة (أ) التي ختضع بالكامل للسلطة الفلسطينية ،ينظر تقرير:
األوضاع االقتصادية واالجتامعية للمرأة والفتاة الفلسطينية( ،مرجع سابق)،
ص.2
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ســجن كبير يحتشــ ُد فيه نحــو  2,05مليون
في
ٍ
نسمة((( ،أغلبُهم من الجئي حرب الـ ،1948كانوا
يحملون قبل مجيء الســلطة الفلسطينية وثيق ًة
مصريــة ،وبعــد مجيئها حملــوا كأهالي الضفة
اجلوا َز
الفلســطيني وبطاق َة الهويــةِ اخلضراء،
َ
علــى أن أحدهــم إن أراد اخلــروج مــن القطاع
فإن األمــر يتطلب إجراءات معقدة وتصاريح مع
تبرير سبب اخلروج ،ســواء أكان ذلك للعالج أم
للدراسة ،أما السياحة فال يسمح لهم بها(((!
وال يتــم ذلــك إال عبــر
بوابتني؛ معبــر بيت حانون
(إيــرز) العســكري علــى
جانــب الكيــان احملتــل،
ومعبــر رفح علــى اجلانب
املصري الذي يشكل املنفذ
الوحيد احلقيقي للســكان
إلى العالــم اخلارجي على
الرغم من القيود املفروضة
عليه ،أما السفر ج ًّوا أو من
جانب البحر فمغلقان متا ًما.

ُ
اآلالف
الهدم للبناء واإلنسان،
القطاع ،بالكثير من
ِ
من القتلى واجلرحى ،و«تعد فلسطني من البلدان
التي ترتفع فيها نســب ُة ذوي احلاجات اخلاصة،
مقارن ًة بحجم الســكان ،وذلك نتيج َة اإلجراءات
التعســفية التي
ميارسها احملتل اإلسرائيلي ضد
ُ
الفلســطينيني،
واحلروب التي تعرض لها قطاع
ِ
غزة»(((.

أما الدمار الواســع الذي تسببت به في البنية
التحتيــة ،فتقابل ُه عرقل ٌة
في
تســليم مواد البناء،
ِ
تعــد فلســطين مــن البلــدان التي
ومــا زالــت أكثــر مــن
ُ
نســبة ذوي الحاجات
ترتفــع فيهــا
( )2000وحــدة ســكنية
ً
مقارنــة بحجم الســكان،
الخاصــة،
تنتظــ ُر اإلعما َر بعد ()6
َ
نتيجة اإلجراءات التعســفية
وذلــك
أعــوام علــى تدميرها،
يمارســها المحتل اإلســرائيلي
التي
ُ
إضافــة ملــا مت تعميــره
والحروب التي
ضــد الفلســطينيين،
ِ
أو اســتبداله ،مــا يعني
تعرض لها.
اآلالف مــن العوائل التي
أجبــرت علــى إخــاء
بيوتها وشردت عنها.

ُ
-٢
الهجمات العسكرية وعمليات القصف
وآثارها:
الهدم للبناء واإلنسان:
أ-
ُ
تسببت الهجمات العسكرية الثالث املتتالية في
األعوام  2009/2008و 2012و ،2014وعمليات
القصــف املتكــررة التي يشــنها االحتــال على
((( ينظر تقرير :اإلحصاء الفلسطيني يستعرض أوضاع السكان يف فلسطني عشية
اليوم العاملي للسكان( ،مرجع سابق).
((( ينظر :أسيل جندي ،مقال 7 :جوازات وهويات ..القصة املعقدة لشتات
الفلسطيني يف وطنه( ،مرجع سابق).

ب  -اآلثار النفسية واالجتماعية:
َ
تــرك االحتالل فــي عملياته احلربيــة توقيعه
العنيف على غزة وعلى نفسية أهلها وأجسادهم،
وأبنيتها ومنشآتها ،ومسيرة
ترميم طويلة لألسرة
ٍ
ٍ
أو مــا تبقى منها ،في ظل
ظروف مأســاوية من
فقــدانِ املــأوى أو املعيــل ،واملقتنيــات املنزلية،
واالســتعاضة عنها بــأدوات بدائية تُضاعف من
معانــا ِة املــرأة ،املضاعفة عن معانــاة أختها في
((( واقع اإلعاقة يف فلسطني ،وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية -وفاhttps:// ،
cutt.us/xUqsq
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لتشغيل املراكز الصحية واملستشفيات ،مع تعطل
املعــدات الطبية في املستشــفيات
وخطر إغالق
ِ
بعضها.

الداخل الفلسطيني ،ورمبا شعورها بالعجز وثقلِ
املســؤولية ،مع انقطاع الكهرباء وتأثير ذلك في
حياتهــا اليومية وأداء مهامهــا املنزلية ،ما يؤثر
في متاسكِ ها وقدرتِها على تقدمي الدعم املعنوي
لزوجها وأبنائها.

ناهيــك بتأجيــل ورفض التصريــح للكثير من
ٍ
املرضــى الذيــن يحتاجــون إلى
خدمــات طبية
متخصصــة
للذهاب إلــى القدس الشــرقية أو
ِ
إلــى مستشــفيات الكيان احملتــل أو إلى أي من
مستشــفيات الــدول املجــاورة دون تقــدمي أي
تفســير ،وكم من حالةِ وفــاة حصلت وكان ميك ُن
تداركها.

إضافة الزدياد الفقر والبطالة
وتدهور مستويات
ِ
املعيشــة ،والعنف األســري النــاجت عن الضغط
والقلــق ،ما يطلــق عليه صنــدوق األمم املتحدة
للســكان واملجموعة الفرعية املعنية (العنف على
أســاس اجلنس) ،الذي تشير التقارير إلى زيادة
احلوادث القائمة على أساسه ،حتى على مستوى
األسرة املمتدة(((.

وتخضــع املريضــات علــى املعابــر ،بانتظام،
ٍ
إلجراءات قاسية
وحتقيق شرس ،حتى وإ ْن ظه َر
ٍ
أنهن ضعيفات أو معرضات للخطر طب ًّيا.

ج  -احلياة الكرمية والرعاية الطبية الالئقة:

أمــا اجلرمية األكبــر
فترتكب بحــق األطفال
ُ
املرضــى الذين لم يُســمح لوال َديهــم مبرافقتهم
فــي رحلة العالج ،علــى الرغم من حاجة الطفل
لوالديه فــي أثنائها لالعتناء بــه وتقدمي الدعم
النفســي إليــه ،فتراهــم يقضون رحلــة العالج
مهمــا امتــدت مع غربــاء أو أقرباء كبار الســن
من الدرجة الثانية ،وقد توفي بعضهم شــاعرين
بالبؤس واملعانــاة ،بعي ًدا عن أحضــان والديهم،
ويتقــارب معهــم في هذا الشــأن أطفال الضفة
ُ
الذين يُرســلون للعالج في مستشــفيات القدس
الشــرقية وال يُسمح لوالديهم مبرافقتهم حتى لو
كانوا يقضون أيامهم األخيرة ،وقد تسوءُ حالتهم
ويقضون في انتظار تصريحهم أو تصريح املرافق
بال حول لهم وألهلهم وال قوة(((.

حــد الوضــ ُع الصعــب القائــم في غــزة «م َن
َّ
احلصول علــى الفرص التعليميــة واالقتصادية
وغيرهــا ،والرعايــة الطبيــة ،وامليــاه النظيفــة
والكهرباء
لنحو مليونَ ْي فلسطيني يعيشون هناك،
ِ
ويعتمد  %80منهم على املساعدات اإلنسانية»(((.
ويأتــي تدهــور الرعاية الصحية فــي القطاع
متزامنًا مع الضغط الزائد بسبب النمو السكاني
الســريع ،والقيود التي يفرضهــا االحتالل على
تنقل األشخاص والســلع ،مبن في ذلك املرضى
والعاملون الطبيون واإلمــدادات الطبية ،ونقص
ً
فضل عن األجهــزة الطبية
األدويــة األساســية
الالزمــة واألجهزة املســاعدة لــذوي اإلعاقات،
والنقــص املزمن في الوقــود والكهرباء الالزمني
((( ينظر تقرير :األوضاع االقتصادية واالجتامعية للمرأة والفتاة الفلسطينية (مرجع
سابق) ،ص.3
((( ينظر تقرير :إرسائيل وفلسطني  ،2019منظمة حقوق اإلنسانhttps://cutt. ،
us/PRnY3

((( ينظر حممد حمسن ،تقرير :األوضاع االقتصادية واالجتامعية للمرأة والفتاة
الفلسطينية (مرجع سابق) ،ص ،26-25وتقرير :أطفال غزة يف القدس..
رحالت عالج مؤملة بني املستشفيات ،نرش بتاريخ 5 :يوليو  ،2019العريب
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د  -الفقر والبطالة:

وانخفــاض معدل الطالق واالنخفاض النســبي
ملعدل اســتخدام وســائل احلمل ،مــع انخفاض
نســبة العنوســة في عموم املجتمع الفلسطيني،
في غزة والضفة ،عنها في الدول العربية(((.

أثــرت األزمــات املتعاقبة مــن تأخير وتقليص
رواتــب املوظفني ،وقلة املــوارد والدخل وآخرها
جائحــة كورونا ،في القــوة الشــرائية للناس(((،
وزادت من تفشــي الفقر الشــديد والبطالة ،وإن
كانت نسبة الفقر في القطاع ،قبل اجلائحة ،قد
بلغــت  ،%53أضعاف مثيلتها في الضفة الغربية،
 ،%13.9فمــن املتوقــع أن يرتفــع عدد األســر
الفقيــرة فــي غزة إلى  ،%65كمــا وصل %33.8
منهــم لدرجــة الفقر املدقــع ،هذا مــع الكثافة
السكانية العالية.

 البطالة وأثرها يف تكوين األسرة أو إنهائها:أثرت البطالة في غزة على إقبال الشباب على
الزواج وإنشــاء األسرة ،مع ما يحتاج إليه الزواج
ويتطلبه من تكاليف ،وإذا صحت التوقعات بازدياد
نسبتها لتصل إلى  ،(((%80فإن ذلك سيعني املزيد
من املعاناة والشعور بالضغط واإلحباط ،وتفاقم
املشكالت االجتماعية وانتشار اجلرمية والعنف
األُسري ،الذي غال ًبا ما يكون ضحاياه من النساء
واألطفال.

 الفقر وارتفاع نسبة اإلجناب:علــى الرغــم مــن
انخفــاض نســبةِ املواليــد
ِ
وانخفاض متوسط حجم األسرة الذي وصل إلى
( )5.5أفــراد في عام  ،2019لكنه ما زال أعلى
من متوســط األســرة في الضفة الغربية ()4.9
أفــراد ،ومع ارتباط الفقر برفع نســبة اإلجناب
فــي الواقع االجتماعــي ،إال أن األمــر في غزة
ســا ٌح ذو شقني؛ شــق يُعزز الوجو َد الفلسطيني
ويزيد من متاســك حلمة األســرة ،وشــق يتعلق
بجميــع احملاذير املتعلقــة بالنوعيــة ال الكمية،
ومســؤوليات الوالدين جتاه أبنائهما التي تتعدى
موضوع إجنابهم فحسب.

وهي من أســباب الطالق عند املتزوجني ،وإن
كانت نســبة الطالق في فلســطني األقل مقارنة
مــع بقية الــدول العربية إذ بلغــت ( )%1.7عام
((( ،2017إال أن هنــاك زيادة تصاعدية ســجلت
فــي الســنوات األخيــرة ،خاصــة الطــاق قبل
الدخول ،ما يتراوح بــن  %42-40من احلاالت،
وأبرز أســبابهِ عائ ٌد للظروف السياسية واألمنية
واالقتصادية الصعبة بسبب احلصار(((.

ومن األسباب كما تقول التقارير ،الزواج املبكر
(دون ســن الثامنة عشــرة) ،الذي وصل في غزة
إلى  %13.8مقارنة مع  %8.5في الضفة الغربية،
اجلديدhttps://cutt.us/6aPxc ،
((( خرب :أكثر من ( )2000وحدة سكنية تنتظر إعادة اإلعامر يف غزة بعد ( )6أعوام
عىل تدمريها ،نرش بتاريخARABIC.NEWS.CN، ،2020 /7/10 :
.http://arabic.news.cn/2020-07/10/c_139203378.htm

((( ينظر تقرير :األوضاع االقتصادية واالجتامعية للمرأة والفتاة الفلسطينية (مرجع
سابق) ،ص.17-16
((( إسامعيل عبد اهلادي ،خرب :أزمات االقتصاد الفلسطيني تدخل أخطر مراحلها،
نرش بتاريخ 11 :يوليو  ،2020القدس العريب،https://cutt.us/P0JEN ،
وينظر تقرير :الوضع االجتامعي واالقتصادي للنساء والفتيات الفلسطينيات
(مرجع سابق) ،و( :تقليل اإلنجاب) ..الواقع يف غزة ملواجهة قسوة احلياة ،نرش
بتاريخ  25فرباير  ،2015العريب اجلديدhttps://cutt.us/wzkm7 ،
((( ()مارلني أبو عون ،حتقيق :حاالت الطالق مأساة تتفاقم بني جدران املحاكم
الرشعية ،النجاح اإلخباري ،نرش بتاريخhttps://cutt.us/ ،2019/9/15 :
bnLzZ
((( حسن جرب ،خرب :ارتفاع نسبة الطالق يف غزة إىل  %20.6والبطالة  ،%43.9نرش
بتاريخ  ،2019/11/24جريدة األيام.https://cutt.us/IYX0S ،
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االحتالل واحلِصا ِر والتشتت
األسر ُة الفلسطينية ..معانا ُة
ِ

 -املراكز النسوية ودورها يف تفكيك األسرة:

إلى غير ذلك من املنطلقات التي ال تتفق مع قيم
اإلسالم واملجتمع.

علــى الرغم من ارتفاع حتصيل املرأة التعليمي
فــي فلســطني فــإن مشــاركتها منخفضــة في
 بطالة األطفال:القــوى العاملة ،بل تعد بني أدنى املســتويات في
مما يرتبط بالفقر والبطالة واملشكالت املترتبة
العالم ،وهذا في عموم فلســطني وليس في غزة
عليهما ،مســألة عمالة األطفال (17 -10سنة)،
فحســب ،وهذا بســبب املعاناة بسبب االحتالل
إذ أظهــرت البيانات انخفاض نســبتها في غزة
الــذي يضيق فــرص العمل على الفلســطينيني
( )%1عنهــا في الضفة ( ،((()%4ومع أن هذا قد
عمو ًمــا ،هذا إضافة إلى حــاالت االنتهاك التي
يفســر إيجاب ًّيــا من احلرص علــى التعليم ،فإنه
تتعــرض لها املرأة من االحتالل في أثناء عملها،
مظهــر آخر لســوء األوضاع في غــزة ،إذ حتى
ما جعل املرأة الفلســطينية تعيــد التفكير كثي ًرا
األطفال الذين يدفعهم الوضع املعيشــي السيئ
قبل اإلقــدام علــى دخول
للعمــل في مهــن دنيا ال
ســوق العمل الذي يسيطر
فــي
الشــبانالجزائر
فرنســا إلــى
دخلت مــن
عندمــاالكثيــر
اتجــه
تتطلــب مهــارة وال تعود
عليــه االحتــال ويعرضها
إلــى
الخبراء
للهجــرة
ترســانة مــن
األخيــرة
معها
الســنوات
جلبــت
بعائــد مــادي مرتفع ،ال
النتهــاكات جســيمة ،ومع
اإلنســانا
فــي علــم
المتخصصيــنمــن
الخــارج ،هربًا
الضغوط وطلبً
يجدونها.
هذا ما تقــوم به املنظمات
والجغرافيا ومجموعة
واالستشراق
ولعوائلهم،
أفضــل لهــم
لحياة
 هجرة الشباب:احلقوقية واملراكز النسوية
كانــت
عام
المنصريــن،منذ
مــنأعدادهــم،
كبيــرةفاقت
وقــد
فــي تقاريرها وأنشــطتها،
مدروسة
المراد
األهداف
ألــف
تحقيقهاالـــ70
بدايــة ،2020
حتــى
2014
مــع حالــة االنقســام
هــو عمليــة نقــد ممنهجة
بعناية.
شاب.
في املشــهد السياســي
فقط ،فتصنف التباين بني
والوضــع االقتصــادي
معدالت البطالة بني النساء
الســيئ داخل ًّيــا ،اجتــه
والرجال ضمن أشكال التمييز ضد املرأة املتأثرة الكثير من الشــبان في السنوات األخيرة للهجرة
باملواقف االجتماعية-الثقافية ،وتدعوها للخروج إلــى اخلارج ،هر ًبــا من الضغــوط وطل ًبا حلياة
للعمل لكونه أحد حقوقها ،وســبيلها لالستقالل أفضــل لهــم ولعوائلهــم ،وقد فاقــت أعدادهم،
والتحــرر مــن ســلطة الرجــل وعــدم وقوعهــا منذ عــام  2014حتى بدايــة  ،2020الـ 70ألف
أســيرةَ
ٍ
أوضاع خطرة كســوءِ املعاملــة الزوجية شــاب كما يشــير لذلك حقوقيــون متخصصون
(((
أو األســرية  ،كما تدعو للمســاواة في األجور من غزة((( ،والكثير من القصص املأســاوية التي
وتطبيــقِ القوانــن التــي أوصت بهــا مؤمترات
املــرأة ،ما يعزز فكرة الصراع بني الذكر واألنثى،
((( ينظر تقرير :األوضاع االقتصادية واالجتامعية للمرأة والفتاة الفلسطينية (مرجع
سابق) ،ص.23-22

((( تقرير :د .عوض تستعرض أوضاع أطفال فلسطني بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني،
نرش بتاريخ ،2020/4/5 :اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطينيhttps:// ،
cutt.us/TSQip
((( أجمد ياغي ،تقرير :شباب من قطاع غزة -حلم اهلجرة يتحطم عىل صخرة جائحة
كورونا ،أكاديمية DW، https://cutt.us/9Daqr
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تروى حلاالت فقد فيها أصحابها حياتهم((( ،وقد
أدت جائحــة كورونا إلى انقطاع ســبل الكثيرين
منهــم فاضطروا للعودة إلى غزة ،ما ســبب لهم
خيبة وصدمة(((.

املــرأة والتحرش اجلنســي والقتل علــى خلفية
شرف العائلة ،وكأن ُه واق ُع احلالِ الثابت والوض ُع
السائ ُد في فلســطني عمو ًما ،مما ال ينطبق في
احلقيقــة على أرض الواقــع((( ،وهو ما ال تقرها
عليه غيرهــا من اجلمعيات واملراكز االجتماعية
التي تُعنى بشؤون املرأة واألسرة ً
أيضا(((.

((( ينظر ،فنتينا شويل ،خرب :هجرة الشباب الفلسطيني ..رحلة من املجهول إىل
املجهول ،نرش بتاريخ 20 :ديسمرب  INDEPENDENT ،2019عربية،
https://cutt.us/91RE4
((( ينظر :أجمد ياغي ،تقرير :شباب من قطاع غزة( ..مرجع سابق).
((( حسني مصطفى ،خرب :إرسائيل تكشف عن خطتها لتسهيل اهلجرة من غزة ،نرش
بتاريخ  20أغسطس  ،2019عريب https://cutt.us/tneuW ،21

((( ينظر ما ذكره أمحد أشقر ،منهجية وأساليب تدمري العائلة العربية (مرجع سابق)،
ص.111-110
((( عىل سبيل املثال ،مركز املرأة لإلرشاد القانوين واالجتامعي ،اجلامعة اإلسالمية،
غزة ،ينظر رسالته التعريفية https://cutt.us/IDZqt
((( ينظر تقرير :العنف ضد النساء والفتيات الفلسطينيات ،منظمة حقوق اإلنسان،
https://cutt.us/f7qjn

جدير بالذكر أن حكومة االحتالل في محاوالتها
املســتمرة لتفريــغ األرض مــن ســكانها بحثت
جديــر بالذكــر أن غزة ال تتوفــر على مالجئ
اتخاذ إجراءات تســهل فيها خروج الفلسطينيني
وهجرتهــم مــن غــزة ،وكان هنــاك حديث عن (مراكــز إيواء) لضحايا العنــف ،في حني بدأت
اســتعدادها لتمويل هذه الهجرة وتســهيلها عبر مثل هــذه املالجئ تظهر في الضفة الغربية ،مع
مطارات الكيان إن كان هناك دول تستوعبهم((( ،صعوبة جلوء النســاء والفتيات لها نظ ًرا لطبيعة
املجتمــع ،الــذي يقــوم
إضافــة ملــا تشــكله غزة
بالتوســط حلل مثل هذه
مــن مصدر قلــق وتهديد
علــى الرغــم من ارتبــاط ســوء الوضع
املشــكالت عبــر رجاالته
دائم لهــذا الكيان احملتل،
المعيشــي بالعنــف الممــارس علــى
مــن ضبــاط الشــرطة
الذي رأى في هذه الهجرة
النســاء ،فإن هنــاك مبالغــة من قبل
ووجوه العشائر ،وإن كانت
وسيلة لتحقيق ما سبق أن
المنظمــات والمراكــز النســوية فــي
طبيعــة بعــض احلــاالت
متناه ساســته من أن غزة
تعميــم الصــورة الســلبية عــن غــزة
تقتضــي العــرض علــى
لو تغرق ويبتلعها البحر.
وتضخيما ألذياتها في وسائل اإلعالم.
ً
احملاكم ومتابعة ضحاياها
هـ  -العنف ضد املرأة:
نفســ ًّيا واجتماع ًّيــا ،إال
على الرغــم من ارتباط
هناك قصــو ًرا فــي هذا
ن
أ
ســوء الوضــع املعيشــي بالعنف املمــارس على اجلانــب((( ،واحلاجة ال تخفى إلى ســن قوانني
النســاء ،فإن هنــاك مبالغة من قبــل املنظمات عادلة تُوائم ما يظهر في املجتمع من مشــكالت
واملراكز النســوية فــي تعميم الصورة الســلبية بحاجــة إلى حل ،ومن جرائم بحاجة إلى عقاب،
عن غزة وتضخي ًما ألذياتها في وســائل اإلعالم ،مع ضــرورة إيجاد آليات تضمن متابعة أطرافها
فتُظهــر وضــع األســرة والعالقة بــن أفرادها اجتماع ًّيا ونفس ًّيا ،وإنشاء مراكز اجتماعية ذات
بشــكل ســيئ ،يتمثل في العنــف والتمييز ضد رؤية إصالحية تنطلق من قيم الدين واملجتمع.
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ً
ثالثا :معاناة األســرة الفلســطينية يف
الشتات:

اإلجابــة ال ت َِرد اليوم مباشــرة ،بل متر بدهاليز
عدة تشرح رحل َة كل فلسطيني.

أكثر من نصف الفلســطينيني خارج فلســطني
اليــوم ،جلهم اقتلع من أرضــه
اقتالعا ،واضطر
ً
الكثيرون منهم إلى مواجهة هذا العالم القاســي
البشع كأفراد ،وفي أحسن احلاالت كعائالت(((،
تعرضوا فيها ملوجات من التهجير القسري ،حتى
في بعــض الــدول املضيفة ،ما عكس هشاشــة
ً
أوضاعهم ،وقــد دفع الكثيرون منهم ثمنًا
باهظا
في األحداث السياسية التي هزت العالم العربي
مؤخ ًرا.

 - ٢األســرة الفلســطينية يف الــدول
واملجتمعات العربية:
يشــترك أبنــاء الوطن العربــي ،إضافة للهوية
القومية ،بعــدة جوامع من الدين واللغة والتاريخ
املشترك ،لذا فإن وجود األسرة الفلسطينية في
حــدود الوطن العربــي يُعطيها امتــدا ًدا ثقاف ًّيا،
يعززه القرب اجلغرافي من الوطن.
ولئــن حملت األســرة هويتها معهــا في رحلة
الشــتات ،مثل خليةِ اجلســد التي حتم ُل صفاتهِ
اجلينيــة داخلها ،فإن هــذا ال يعني أنها انغلقت
على نفسها ،بل «اكتسب الالجئون الفلسطينيون
وعلــى مدار الســبعني عا ًمــا ،عــادات وتقاليد
جديدة ليســت فلسطينية وال ميكن تغييبها ،فال
ُيكــن جتاهــل أثر الهويــة الســورية على هوية
اجليل الثالــث من الالجئني الفلســطينيني ،وال
ميكن إنكار أثر احلرمان من احلقوق السياســية
واملدنيــة واالجتماعيــة لالجئني فــي لبنان على
هويتهم ،كمــا أنه من الصعب جتاوز الهوية التي
اكتســبها الالجئون الفلســطينيون فــي األردن،
بحكم مواطنتهم وجنسيتهم األردنية»(((.

 - ١الشتات وسؤال الهوية:
الوجود الفلسطيني خارج حيز الوطن لم يأخذ
ً
شكل واح ًدا بل كان شتاتًا في أنحاء العالم ،عقود
تترى مرت تضاعف فيها عد ُد الفلسطينيني تسع
مرات((( ،وأربعة
أجيال فقدت االتصال املباشــر
ٍ
مــع األرض ومــا يرتبط بها مــن منظومة قيمية
وأخالقية تشــكل شبكة األمان واالستقرار للفرد
وملرجعيته األخالقية((( ،وتغير فيها معنى الهوية
وشكلها.
وليس املقصود بالهوية تلك الوثيقة املدنية التي
قــد تعطي صاحبها حق زيــارة الوطن ،فقلة هم
الذيــن ميلكونها ،بل املراد تلــك الهوية واالنتماء
الذي يعكســه جواب أحدهم حني يُسأل :من أي
البالد أنت؟ فتكون اإلجابة :من فلســطني .هذه
((( د .عبد اهلل أمحد احلوراين ،األرسة الفلسطينية بني املايض واحلارض (مرجع سابق)
https://cutt.us/bJAiP
((( كام تقدر مراكز اإلحصاء.
((( ينظر :بالل عوض( ،مقال) الفاعل االجتامعي :رؤية نقدية يف ضوء حتديات
املشهد الفلسطيني ،جملة املستقبل العريب ،العدد  ،431كانون الثاين /يناير،2015
ص.55

ومبــرور الزمــن ،ومــع اســتقرار األســرة
الفلسطينية في هذه البلدان بدأت بإعادة شيء
من شكل األســرة املمتدة إلى واقعها ،ساعدها
تشــابه طبيعــة املجتمعــات العربيــة في هذا
الشأن.
((( أمحد مهاش ،مقال :اهلوية الفلسطينية املستقبلية ،جريدة حق العودة ،العدد ،70
 10كانون الثاين  ،2018ص( 16-15بترصف).
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ج  -خصوصية أوضاع مخيمات الالجئني:

أ  -احلقوق وامليزات املمنوحة للفلسطينيني:

مع وجود دراســات تُعنى بأحوال الفلسطينيني
فــي املخيمات ،لكن ال ميكن تعميم نتائجها على
كل الوجود الفلســطيني في املجتمعات العربية؛
فليست شــكله األكثر
شيوعا ،كما أن كونها أكثر
ً
ً
انفصال عن عموم املجتمع من غيرها من أشكال
الوجــود الفلســطيني املتــوزع واملختلــط بغيره
ال يعطــي نتائج الدراســات التــي تتناولها صفة
العموم.

من أهم ما يؤثر في اســتقرار األســرة ،طبيعة
وضعهــا القانونــي ونوعيــة احلقــوق أو امليزات
املمنوحــة ألفرادها في البلــد املوجودة فيه ،من
التجنــس أو اإلقامة ،واحلماية والســكن والعمل
والرعايــة الصحيــة وما يتعلــق بالتعليم والقيود
على السفر ،وفوق هذا وذاك حق العودة وتقرير
املصير.
وفقدانها شــي ًئا من هذه امليــزات على درجته
في سلم األهمية عندها كفي ٌل بأن يقض مضاجع
أفرادهــا ويدعوهم للبحث عن البدائل املقترحة
ضمن املتاح لهم من اإلمكانات ،وتتعاضد األسرة
املمتــدة واملعــارف ملســاعدتها في اخلــروج من
مأزقها وإيجاد احللول.

على أن املخيمات تعكس صورة القهر واإلهمال
والفقر والبطالة واملشكالت االجتماعية املرتبطة
حيز
ضيق شهِ َد
ٍ
مبشــكالت مركبة ،كل ذلك في ٍ
املزيد من التكدس عبر الســنوات ،وكأن الزمان
قد توقف فيها عند صورة اللجوء دون أن يتطور
للحلــول املمكنــة حلل هذه املعانــاة ،مع جتفيف
الدعم واملنابــع املالية للمنظمات ،وأبرزها وكالة
أونــروا التي كانت تُســهِ م في تخفيف وطأة هذا
اللجوء ،خاصة مع التوجه األمريكي اإلســرائيلي
إلنهــاء حلم العودة وإســقاط حــق الالجئني في
أرضهــم ووطنهــم ،وتقليــص املعتــرف بــه من
أعدادهم(((.

ب  -االندماج يف النسيج االجتماعي:
مــع اختــاط الفلســطينيني بإخوانهــم فــي
الــدول العربية ،وإن كان لــكل جالية جتمعاتها،
فإنــه كان هنــاك قد ٌر مــن االندماج واملشــاركة
لألســر الفلســطينية فــي احمليط الــذي تعيش
فيه ،فحصل هناك نســب ومصاهرة بينهم وبني
إخوانهــم في هــذه املجتمعات ،فــي جل البلدان
التي ُو ِجدوا فيها ،وتشــاركوا مــع أبنائها احلياة
اليومية بهمومها ،وعايشوا ذات مشكالت التربية
والزواج والطالق والعنوسة.
حتــى اجلوانــب شــديدة اخلصوصيــة مثــل
التقاليد والعادات املناطقية واألكالت الشــعبية،
وجدوا فيها مشــتر ًكا بينهم مــا خفف من وطأة
شعورهم بالغربة أو العزلة االجتماعية.

 - ٣معانــاة األســرة الفلســطينية يف دول
املهجر:
تختلــف األســباب والدوافــع التــي دفعــت
بالفلسطينيني للهجرة أو السفر من فلسطني إلى
خارج نطاق الــدول العربية ،فبعضها كان
طوعا
ً
قبل االحتالل للعمل والدراســة ،وبعضها حصل
((( ينظر :تقليص أعداد الجئي فلسطني ..تصفية للقضية وجتاوز للقوانني الدولية،
اخلليج أون الين ،نرش بتاريخhttps://cutt.us/K9HFc ،2018/8/4 :
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قس ًرا بســبب االحتالل الصهيوني واملجازر التي
ارتكبهــا ،ومنها ما حصل في أثنائه ،أي منذ بدءِ
عمل أو مصدر رزق
االحتالل إلى اليوم ،بح ًثا عن ٍ
أو دراســة وحياة أفضل ،وهو شــك ٌل من أشكال
التهجير القســري ً
أيضا ،لكنه شكل مرغوب ،من
شــأنه تخفيف حدة الشــعور بالقهر ،خاصة مع
امليزات والرفاهيــة املادية ،التي مينحها املجتمع
اجلديــد ،ولهذا الوجود أشــكاله في املهجر ،من
القانوني وغير القانوني.

فإما أن تنجرف وتذوب ضمن املجتمع متخلية
عــن إرثهــا وهويتها أو بعضهــا ،وإما أن جتاهد
لتغرس في أفرادهــا موروثها من القيم والتراث
والعادات وتنقله إليهم.
وتؤتي مشــاركة األسرة في األنشــطة العربية
واإلسالمية واملناســبات الدينية وفعالياتها ،من
صالة اجلمعة في املســاجد واملراكز اإلسالمية،
إلخ ،أُكلها في تنمية شــكل الهوية الدينية للعائلة
وتأكيده واحلفاظ عليه(((.

ونتيجة لبعــض األوضاع
فــي
ويســاعدها
تواجه األســرة ،ســواء أكانت عربية
السياســية واحلروب التي
احلفــاظ علــى هويتهــا
فلسطينية مســلمة أم مسيحية
وقعت في دول املنطقة التي
الفلســطينية وترسيخها
شــرقية ،مــع أطفالهــا فــي دول
يوجــد فيها فلســطينيون،
فــي أذهــان أبنائهــا،
المهجــر تحديــات عــدة ،علــى
فقد اضطرتهــم األحداث
مســاحة احلريــة التــي
مســتوى الهويــة العامــة والتمايز
وبعض املواقف السياســية
جتدهــا في دول املهجر،
الحضاري.
لترك هذه البلدان والهجرة
التي متكن النشــطاء ،ال
إلى دول الغرب.
ســيما الشــباب منهــم،
التحديــات التــي تواجهها األســرة الفلســطينية من التعبير عــن رأيهم في «املطالب السياســية
الفلسطينية ،خاصة املتعلِقة بحق العودة ،وكتابة
يف دول املهجر:
مقــاالت الــرأي واإلدالء بتصريحــات صحفية
أ  -احلفاظ على الهوية ومنظومة القيم:
ِ
واستخدام
شبكات التواصل االجتماعي إلسماع
تواجه األسرة ،ســواء أكانت عربية فلسطينية أصواتهــم ،إلــى جانــب مواظبتهم علــى إحياء
مسلمة أم مسيحية شرقية ،مع أطفالها في دول الذكــرى الســنوية لقضاياهم الوطنيــة،
وتنظيم
ِ
املهجر حتديات عدة ،على مستوى الهوية العامة البرامج التثقيفية ،وممارســةِ العمل االجتِماعي،
والتمايــز احلضاري ،والهــوة القيمية بينها وبني مــن أجل اإلســهام في بنــاء املجت َمــع واحلفاظ
واقع األســرة الغربية املعاصرة ،خاصة مع توالد علــى اإلرث الفلســطيني ،وعقــد العديــد مــن
َ
واملؤترات التي تهدف إلى ل ِّم شــمل
األجيال فــي الغربة وبُعدها عــن لغتها ،حافظة اللقــاءات
الهويــة والديــن ،وعــن احلاضنــة االجتماعيــة
وهويتهــا القومية وشــكلها االجتماعــي القيمي
((( نبيل علقم ،اهلجرة إىل أمريكا -دراسة حالة ،يف :العائلة الفلسطينية ،دورها
احملافظ.
ومستقبلها (مرجع سابق) ،ص.219-199
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ج  -واقــع وقيــم املجتمعــات الغربيــة وتأثيــره يف
واقع وقيم األسرة الفلسطينية:

الفلسطينيني ،إلخ»(((.
إضافــة ملا يرافق هــذه املؤمترات من فعاليات
تراثيــة وأنشــطة لشــخصيات أكادمييــة وفنية
وموســيقية وغيرهــا تدور مشــاركاتها في إطار
القضية ،على اختالف التوجهات السياسية التي
ينتمون إليها ،ما يسهم في إيجاد حالة من الوعي
السياسي واالنتماء لدى أفراد األسرة.

يشــهد واقع األســرة الغربية اليوم تغي ًرا كبي ًرا
في تكوينه وخصائصــه وقيمه؛ من العزوف عن
الزواج ،والتغير في أشــكال األســرة ،واإلجناب
خــارج إطار الزواج ،وتراجع معدالت اإلجناب(((،
ما يؤثر في غيرها من األســر العربية واملســلمة
التــي تعيــش معهــا فــي املجتمــع ذاتــه ،والتي
تعانــي القلق على ذاتهــا وأبنائها من التأثر بهذه
املجتمعات والتأثر بقيمها.

ب  -الوحدة واالنقطاع عن االمتداد األسري:

األســرة فــي املهجــر
وحيــدة ،بعيــدة عــن
تبرز معانــاة الطفل الفلســطيني
ويزيــد مــن قلــق هذه
امتداداتهــا مــن األقرباء
أ ًيّــا كان مــكان وجــوده ،فوجــوده
األســر أجنبيتهــا عــن
واألرحام ،وتختلف األسر
وكيانــه مســتهدفان فــي الداخل
املجتمع ،حتى لو عاشــت
فــي درجــات ارتباطهــا
وتحــت الحصــار ،وواقعــه صعــب
فيــه زمنًــا وجتنســت
يتهدد هويته ومســتقبله ،واإلطار
واتصالهــا باألقــارب في
بجنســيته ،وموجــات
القيمي األخالقــي تعتريه تحديات
فلســطني أو فــي أماكــن
التحريــض والكراهيــة
تؤثر فيه وفي حاضنته األسرية.
وجودهــم املتشــظي فــي
جتــاه العرب واملســلمني
دول العالــم ،إذ حتولــت
فــي الغــرب (ظاهــرة
األســرة املمتدة إلى شبكة
اإلسالموفوبيا) ،ما يُشعر
دوليــة يقيم أفرادها فــي دول أو قارات مختلفة
((( الكثيــر منها بالضعف واالنهــزام أمام واقع هذه
ويحملــون جوازات ســفر وجنســيات مختلفة ،
املجتمعات وفلســفتها في حماية حقوق األفراد،
وقــد تكون بينهم على املســتوى العائلي عالقات
مــع ســطوة قوانني حمايــة األســرة التي جترم
طيبة ،تتمثل في الزواج ،واالتصال بني أطرافها،
العنف ،ما يتهدد بعض األسر العربية التي تعيش
والزيارات املتبادلة ،ومشاركة املناسبات احلزينة
هوة قيمية بــن مجتمعاتها األصلية واملجتمعات
أو السعيدة ،وتبادل الهدايا ،إلخ ،لكن مهمة التربية
اجلديدة ،وال تفقه آليات معاجلتها بحكمة(((.
وتشكيل الهوية تظل تقع على عاتق األسرة النواة.
وتتحمــل األســرة ذاتهــا مســؤولية جــزءٍ من
((( طاهر اللبدي( ،ورقة بحثية) دور الشتات الفلسطيني يف عملية بناء املؤسسات
الفلسطينية (بترصف) 5 ،ديسمرب  ،2018مبادرة اإلصالح العريبhttps:// ،
5SUyy/cutt.us
((( رشيف كناعنة ،من نيس قديمه تاه (مرجع سابق) ،ص.192

((( ينظر :هنى قاطرجي ،القيم الغربية وأثرها عىل كيان األرسة املسلمة ،التقرير
االسرتاتيجي الثامن ،ص.123-121
((( ينظر :جمموعة من املؤلفني ،مستقبل الالجئني الفلسطينيني وفلسطينيي الشتات،
ط2002 ،1م ،مركز دراسات الرشق األوسط :عامن ،ص.431-430
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االحتالل واحلِصا ِر والتشتت
األسر ُة الفلسطينية ..معانا ُة
ِ

مشــكالتها ،من ســوء فهــم العديد مــن أربابها
للديــن وتعاليمــه ،وخلطهم بينه وبــن العادات
والتقاليــد ،وممارســتهم العنــف األســري جتاه
الزوجة واألبناء ،ما يخلق حال ًة من الصراع يزيد
في حدتها وعمقها اختالف القوانني والتشريعات
في هذه الدول عنها في الدول العربية في الزواج
والطالق وحضانة األطفال وجنوح األحداث ،إلخ،
قد تنتهي بتفكك األسرة أو انحالل أفرادها(((.
هــذه التحديات والصعوبــات تختلف من جيل
إلى جيل ،إال أن أسوأ السيناريوهات التي تتهدد
األســرة في املهجر عدا هويتها ولغتها ،ما يتعلق
بكيانها ذاته ،ملا لتفســخ القيم الغربية من
تأثير
ٍ
في تآكلِ ســياج األســر ِة
وإطارها احملافظ على
ِ
الذاكــرة التاريخيــة والوعــي بالثقافــة والهوية
والقيم ،ما يؤدي إلى ذوبان األســرة في املجتمع
احمليط وانســاخها عــن ك ِّل قضاياها املصيرية
والعادلة(((.

اخلامتة وأبرز النتائج:
بعد هذا التطواف في أرجاء الوجود الفلسطيني
على رقعــة اجلغرافيا ،بد ًءا مــن الوطن وانتها ًء
بالشتات ،ظهر أن مشكالت األسرة الفلسطينية
ومعاناتهــا تختلف عن بعضهــا ً
بعضا باختالف
مكان وجودها والظروف احمليطة.
1 .1فيما يتعلق باألســر املوجــودة في الداخل
احملتــل ،ومع صعوبة الواقــع الذي فرضه
احملتل عليها وتهديده لوجودها ومحاربتها
((( حوار :حتديات األرسة املسلمة يف الغرب ،برنامج الرشيعة واحلياة ،تاريخ احللقة:
 ،1997/9/28شبكة اجلزيرة اإلعالمية اإلخباريةhttps://cutt.us/mJxr4 ،
((( ينظر :عبد الوهاب املسريي ،قضية املرأة بني التحرير والتمركز حول األنثى (مرجع
سابق) ،ص.36
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بكل الطرق ،فإنه لم يفلح فيما هدف إليه،
إذ مــا زالــت األســرة الفلســطينية هناك
باقية متماسكة شامخة ،مع حاجتها للدعم
واملســاندة عرب ًّيا وإســام ًّيا ودول ًّيا ،ورفد
صمودها ماد ًّيا ومعنو ًّيا.
2 .2ظهر أن األسرة الفلسطينية حتت احلصار
تتضاعــف معاناتها ومعانــاة أفرادها ،عن
أختهــا في الداخل احملتــل ،فاحلصار وما
يترتــب عليه من الفقر والبطالة وغيره من
الصعوبــات ،يتهدد وجودها ويشــي بوقوع
كارثــة اجتماعيــة على املســتوى القريب،
إن لــم يتحــرك املجتمع الدولــي والعربي
واإلســامي إلنهــاء احلصــار ومعاجلــة
أضراره على كل الصعد.
3 .3تلتقي األسرة في الداخل احملتل مع أختها
حتــت احلصــار فــي التماســك وتعاضد
أفرادهــا في وجه ما تالقيه من صعوبات،
وكأن مــا تواجهــه شــكل حتد ًيــا زاد من
متاســك أفرادها ووحدتهــم ،ما مايز بني
مشكالتها ومشــكالت بقية األسر العربية
التي يتعلق العديد منها بتماســك األســرة
من العنوســة والطالق ،والتي تقل نسبتها
عند األســرة الفلسطينية بشكل كبير عنها
لدى تلك األُسر.
ص ِّنف في إطار مشكالت ومعاناة
4 .4بعض ما ُ
األســرة الفلســطينية فــي الداخل احملتل
وحتــت احلصــار ،مــن ارتفــاع معــدالت
اإلجناب ومتوســط حجم األســرة هو في
احلقيقــة تهديد لالحتالل ووجوده ،ومؤثر

الباب الثالث :العالم اإلسالمي

املجتمــع األصيلة ،ودعم تلك املوجودة منها على
أرض الواقع.

في اختالف نسب السكان على األرض.
5 .5دور املــرأة الفلســطينية وصمودهــا الذي
لــم تفت فــي عضــده كل الصعوبات ،وإن
ألقت بظاللها عليه ،وظهور حاجتها للدعم
نفس ًّيا وماد ًّيا ومجتمع ًّيا.

7 .7تبــرز معاناة الطفــل الفلســطيني أ ًّيا كان
مــكان وجوده ،فوجوده وكيانه مســتهدفان
في الداخل وحتت احلصار ،وواقعه صعب
يتهــدد هويته ومســتقبله ،واإلطار القيمي
األخالقــي تعتريه حتديــات تؤثر فيه وفي
حاضنته األسرية.

6 .6ظهــور اخلطاب التفكيكــي الذي يبالغ في
تصوير املشــكالت املجتمعيــة وخاصة ما
يتعلــق باملــرأة وقضاياها ،وهو مــا تتبناه
املراكز احلقوقية والنســوية املنتشــرة في
فلســطني ،التــي تتلقــى الدعــم الغربــي
بصورة مكثفة ،في منشــوراتها وتقاريرها
ومشــاركاتها احمللية والدولية ،وقد أشــار
إليــه وحذر منــه ومن تداعياتــه عد ٌد من
الباحثني الفلسطينيني ملناقضته الواقع(((.

8 .8عــدم وجــود دراســات مجتمعيــة كافيــة
تتنــاول الوجود الفلســطيني في الشــتات
بشــكل ٍ
كاف ،ال يتيح االطــاع على نوعية
وتفاصيــل ما تواجهه إال في الشــأن العام
املتعلق بالظروف السياسية.
9 .9ما يتهدد األســرة الفلســطينية في الدول
الغربيــة ،قريب مما يتهدد األســر العربية
هنــاك عامــة ،وهــو التحديــات القيمية
واألخالقية ،وأبرزه ما يتعلق بكيان األسرة
وهويتها الثقافية والقيمية ال القومية.

إضافــة إلى توافق مســاعي هــذه املراكز مع
الضغط الدولي ،لفرض وتطبيق اتفاقيات املرأة،
ســيداو خاصــة ،ومطالباتها بإدخــال تعديالت
على قانون األحوال الفلســطيني مستمدة منها،
ومــا زال األمــر بني شــد وجذب في األوســاط
القانونيــة ،وهــو ما أعلنــت الهيئة اإلســامية
العليــا وهيئة العلماء والدعاة في القدس احملتلة
رفضهما املطلق له(((.

1010لــم تشــكل املبــادرات الدوليــة وعمليــة
الســام إال عب ًئا أضيف إلى كاهل األســر
الفلســطينية ،ما يتهدد كيانهــا وكينونتها
وهويتها.

يتصل مبا سبق ضرورة إيجاد مراكز مجتمعية
تتابع شــؤون األســرة وقضاياهــا ،انطال ًقا من
فلســفة اإلسالم جتاه األســرة ومن قيم وعادات

واحلمد لله رب العاملني.

((( ينظر عىل سبيل املثال :رشيف كناعنة ،من نيس قديمه تاه ،مرجع سابق ،ص212
وص ،227-226ووسام رفيدي ،العائلة الفلسطينية ،تغريات يف الدور وثبات
يف حتوالت املبنى ،من كتاب :العائلة الفلسطينية دورها ومستقبلها ،مرجع سابق،
ص.19-18
((( خرب :اهليئة اإلسالمية وهيئة علامء القدس تؤكدان رفضهام التفاقية سيداو ،نرش
بتاريخ 22 :كانون األول 2019مhttps://cutt.us/U1hc8 ،
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