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تقديم:
تأتي هذا الدراسة ضمن جهود طاقم شؤون املرأة لفهم ،توثيق وحتليل تأثير انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي على
املرأة الفلسطينية .وحيث إننا ندرك أهمية هذا العمل في فضح ممارسات االحتالل وتأثيرها على الشعب واجملتمع
الفلسطيني من جهة ،وفي وضع اخلطط املناسبة حلمايته وصيانته ،قمنا بإجراء هذه الدراسة التي تلقي الضوء
على تأثير هدم البيت على عالقات النوع االجتاعي .فمن خالل هذه الدراسة ،نأمل أن تساعدنا على إبراز املشاكل
والصعوبات التي تواجه األسر التي يتم هدم بيوتها ،وتساعد على اتخاذ التدابير ملساندة هذه األسر ،باإلضافة إلى
وضع اخلطط للضغط الدولي ،ملنع ووقف سياسة هدم البيوت من قبل االحتالل اإلسرائيلي.
األساليب املتعددة واخملتلفة التي يستعملها االحتالل اإلسرائيلي ،ال تستهدف فقط وجود وبقاء اجملتمع الفلسطيني،
بل تهاجم أيضا ً نسيج اجملتمع ،احلياة االجتماعية والهوية اجلماعية للمجتمع ،مما يؤدي إلى الشعور بعدم األمان،
وعدم القدرة على اتخاذ قرارات مصيرية بحرية ،دون أخذ االحتالل وإجرائاته باحلسبان .ولهذا أثر على احلياة اليومية
للمجتمع الفلسطيني ،وتأثير على ثقافته ،عالقاته وطريقة تفاعله ،ليس فقط مع إجراءات االحتالل ،بل ومع أفراد
األسرة واحمليط أيضا ً .ومبا أننا ما زلنا حتت االحتالل ،لن ندرك متاما ً التأثيرات املباشرة لالحتالل اإلسرائيلي على طريقة
حياتنا ،ثقافتنا ،نظرتنا لألمور االجتماعية والسياسية ،وغيرها من اجملاالت التي تتأثر بفعل ممارسات االحتالل التي
تستهدف األرض ،اإلنسان ،الثقافة وكل مجاالت حياته ،عكس اجملتمعات التي حتررت ونالت استقاللها ،لتكتشف
بعدها أن لالستعمار تأثير بعيد املدى على جميع نواحي احلياة ،وأنه من خالل استهدافة لألرض ،استهدف أيضا ً
الهوية اجلماعية وكل تفاصيل احلياة ،نحن بحاجة إلى املزيد من الدراسات ،التي تبني لنا وحتلل تأثير االحتالل على
األسر الفلسطينية من كل اجلوانب .هناك عدة طرق تعمل (يلجأ لها االحتالل) على تشريد وتشتت العائالت
الفلسطينية ،ولكن نرى أن هدم البيت هو من أقصى وأعنف هذه األساليب ،حيث أنها تضرب املكانة الفيزيقية،
االجتماعية واالقتصادية لألسرة .هذا النوع من العنف ،كما أي عنف آخر ،يقوض احلياة ومقاومات احلياة السليمة .

أهمية البيت في اجملتمع الفلسطيني
في السياق الطبيعي ،البيت يعني األمان ،الراحة ،املكان الذي يستطيع املرء فيه أن يتصرف براحته ،وفي ذات الوقت،
هدم البيت يعني أكثر بكثير من هذه املعاني .هدم البيت فد يعني للبعض هدم احلياة كلها .البيت في السياق
الفلسطيني يعني أيضا ً االستقرار .للبيت ،مبعناه املادي واملعنوي مكانة عالية في وجدان الفلسطيني ،وله معنى
مرادف لألمان واالطمئنان .البيت بالنسبة للمرأة الفلسطينية ،هو أيضا ً مكان لنسج العالقات االجتماعية ،خاصة
في ظل مجتمع ال تخرج املرأة فيه إلى األماكن العامة إال ملدة قليلة ومحدودة ،فيصبح البيت املكان األساسي
للقيام مبعظم نشاطاتها ،مكان يلبي جميع احلاجات االجتماعية والنفسية والعاطفية للمرأة ،مما يزيد من قيمته
ومعناه .أما بالنسبة للذكر الفلسطيني فهناك أماكن عامة كثيرة ليست محظورة عليه كما هو احلال بالنسبة
للمرأة ،فهو يستطيع أن يقسم نشاطاته احلياتيه ما بني البيت كمكانه اخلاص ،وبني األماكن العامة ،وهذا التقسيم
مبني أساسا ً على أدوار متعددة يتوقعها اجملتمع من كل من الرجل واملرأة ،وهذه األدوار (أدوار النوع االجتماعي) ،حتدد
مدى وكيف يتأثر كل واحد منهم بتدمير البيت.
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هذه الدراسة
تبني الدراسة ،أن هناك أوجه يتشارك فيها جميع أفراد األسرة عند هدم البيت ،وتبني أيضا ً أوجه االختالف لتأثير
الهدم على كل واحد منهم .فمن جهة يشعر الرجل أن بهدم البيت مت هدم قدرته على حماية أسرته ،وبالتالي هدم
دور من األدوار املتوقع منه أن يقوم بها .وتكشف الدراسة عن صعوبة العيش حتت االحتالل من خالل املواقف التي
شارك فيها ،وردات فعل كل من املرأة والرجل ،حيث أن التشتت الذي يحصل جراء هدم البيت ،ليس تشتتا ً مكانيا ً أو
فيزيائيا ً فقط ،بل تشتت في األفكار واألحاسيس واملعاني اخملتلفة للحياة ،األمان والهوية .كما تبني الدراسة ،القوة
والصالبة التي يتمتع بها أصحاب البيوت املدمرة ،واإلصرار على االستمرار ،واآلمال التي يتمسكون بها ،باإلضافة
إلى قدرة األسر على املقاومة ،من خالل تعاضد األسرة مع بعضها البعض ،ومن خالل الدعم واحملبة التي يجدونها
ضمن محيطهم.
تكشف الدراسة ،عن أهمية وضع اخلطط وتنفيذها ،من أجل تقدمي الدعم واملساندة املستمرة لألسر التي تهدم
بيوتها ،خاصة أن هناك نتائج مادية ونفسية ،تأتي من اإلحساس املستمر بعدم االستقرار ،وعدم القدرة على
املعرفة ،واليقني بأن البيت الذي يسكنوه ،هو مكان ثابت يعطي االستقرار ،خاصة لدي األسر التي ال مكان آخر لها
تذهب اليه.
تبني الدراسة ،أن عالقات القوى غير املتوازنة في اجملتمع الفلسطيني ،وأسبابها وتعزيزها ،ال يأتي فقط من كونننا
مجتمع أبوي ،بل ومن تعزيز االحتالل االسرائيلي أيضا ً وتعميقه لهذه العالقات غير املتوازنة ،فاالحتالل يعمل على
احلفاظ على عدم التوازن هذا ،ويؤثر على أي جهود تبذل لتغيير وتعديل عالقات القوى غير املتوازنة.
نأمل أن تساهم هذه الدراسة ،في اجلهود اخملتلفة ،التي تعمل على دعم تلك األسر املنكوبة ،والوقوف إلى جانبها
حتى تتخطى محنتها.

ُسريدا عبد حسني
مديرة عام
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المقدمة:
تعتبر سياسة هدم املنازل ،من أبرز املمارسات الالإنسانية التي اتبعها االستعمار في األراضي الفلسطينية احملتلة،
وكان البريطانيون هم أول من اتبعوا هذه السياسة ،إليقاع عقوبة جماعية خالل فترة االنتداب على فلسطني.
استمر االحتالل اإلسرائيلي في انتهاج سياسة هدم املنازل منذ احتالله لألراضي الفلسطينية عام  ،1967ومنذ
تبنيه لهذه السياسة ،فقد مت هدم الكثير من املنازل الفلسطينية بححج ومبررات مختلفة ،منها احلجج األمنية،
أو قرب هذه املنازل من املستعمرات ،أو قربها من الطرق االلتفافية ،أو بدعوى البناء دون ترخيص ،أو خملالفة تلك املنازل
لشروط السلطات اإلسرائيلية لإلسكان ،وأحيانا ً كثيرة ،فإن سلطات االحتالل اإلسرائيلي تهدم املنازل جملرد وجود
شخص في املنزل تدعي أنه مطلوب لديها ،بغض النظر عن معرفة صاحب املنزل بوضع ذاك الشخص .واملنازل التي
هدمت ،منها ما مت تدميره بشكل كلي أو جزئي ،وأحيانا مت اغالقها.
تهدم املنازل في الضفة الغربية مبا فيها القدس بأعداد كبيرة بشكل يومي ،وتبرر إسرائيل ذلك مببررات غير قانونية،
ولكنها تهدف إلى حتقيق خطط إسرائيل املستقبلية ،وهي طرد أكبر عدد من الفلسطينيني من أراضيهم وديارهم،
لبناء املزيد من املستوطنات اإلسرائيلية والبؤر االستيطانية والطرق االلتفافية والقواعد العسكرية اإلسرائيلية،
ومصادرة األراضي الفلسطينية لبناء اجلدار العنصري ،وجل هذه املمارسات من هدم املنازل واملمتلكات ،تهدف إلى
طرد الفلسطينيني من وطنهم وإلى التهجير العرقي.
وعلى مدار تاريخ الشعب الفلسطيني ،فإن سياسة التهجير قد مورست ،وقد نتج عن حرب عام  1948تهجير ما
يقارب  750,000الى  900,000شخص من فلسطني ،وفي حرب عام  ،1967التي نتج عنها احتالل إسرائيل للضفة
الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية ،ويقدر أنه مت تهجير  325,000شخصا ً من الضفة الغربية وغزة إبان احلرب.
وقد بدأت عملية هدم املنازل خالل العام  ،1967وأجبرت جتمعات وعائالت فلسطينية على الرحيل ،بسبب الهدم
الذي نتج عن توسع االستيطان وعنف املستوطنني وبناء جدار الضم والتوسع ،واإلغالقات العسكرية.
وكذلك فقد مورست سياسة ترحيل البدو ،وهذه السياسة قدمية جديدة ،حيث مت ممارستها منذ العام  1948وما
زالت متارس حتى الوقت احلالي .وقد مارست إسرائيل هذه السياسة بشكل أشد بعد اتفاقيات أوسلو ،وذلك من
أجل التوسع االستيطاني وفرض أمر واقع قبل مفاوضات احلل النهائي ،ويعتبر البدو أنفسهم بأنهم يشكلون
اخلط األمامي في الدفاع عن األرض ،والتصدي لسياسة التوسع االستيطاني.
ومنذ العام  ،1967فقد مت هدم آالف املنازل وآالف األشخاص تأثروا بهذه السياسة ،ويقدر عدد البيوت التي هدمت ب
 25ألف بيت ،حسب بيانات مؤسسات حقوقية إسرائيلية ،ومورست سياسة هدم املنازل بشكل أكثر كثافة منذ
بدء اإلنتفاضة الثانية بأوامر عسكرية في الضفة الغربية ،ونتج عن ذلك هدم أكثر من  350منزالً ،وأصبح حوالي
 2455فلسطينيا ً دون مأوى .ووفقا ً لتقديرات منظمة العفو الدولية ،فقد مت تدمير ما يقارب  169بيتاً ،حتوي 374
وحدة سكنية تدميرا ً كامال ً في مخيم جنني في الضفة الغربية ،أثناء احلرب على مخيم جنني ،التي نفذها االحتالل
اإلسرائيلي في نيسان عام  2002في الضفة الغربية ،بينما تعرضت منازل أخرى للتدمير اجلزئي في اخمليم ذاته.
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ما بني األعوام  ،2009 -2000هدم حوالي  10151منزالً ،أي مبعدل  1011بيتا ً خالل العام الواحد ،وهذا حسب إحصاء
اللجنة اإلسرائيلية ضد هدم املنازل .وخالل عام  2008أجبر  1151فلسطينيا ً على ترك منازلهم ،وخرجوا بسبب
هدم  156وحدة سكنية ،و %56من هذه املنازل تقع في القدس الشرقية.
وغالبا ً ما يتم هدم املنازل دون سابق إنذار ،ولكن في بعض احلاالت ،فإن أصحاب املنازل يعطون مدة  15دقيقة من
كاف إلخراج أوراقهم الرسمية ونقودهم .وما يزيد من معاناة أصحاب املنازل
أجل إخراج ممتلكاتهم ،وهذا الوقت غير ٍ
املهدومة ،أنه ال يسمح ألصحابها البناء مكان البيت املهدوم.
وفي القدس ،فإن عدد البيوت التي هدمت ما بني عامي  1967و 1501 ،2012وحدة سكنية ،ومت تدمير حياة 7413
شخصا ً وحوالي  %54منهم أطفال.
مبنى في القدس ما بني عامي  2000و ،2012ونتج عن ذلك تشريد ما يقارب
قامت سلطات االحتالل بهدم نحو 1124
ً
 4,966شخصاً ،منهم  2,586أطفال و 1,311امرأة .،باإلضافة إلى خسارة املنازل وتشريد األهالي ،فقد بلغ مجموع
اخلسائر التي دفعها الفلسطينيون جراء عملية الهدم ملبانيهم ،ما يقدر بثالثة ماليني دوالر ،وهذا املبلغ ال يتضمن
املبالغ التي يتم دفعها كمخالفات حتت اسم مخالفات البناء.
وقد جلأت سلطات االحتالل إلى إجبار املواطنني على هدم منازلهم بأيديهم ،وتشير البيانات إلى أن عمليات الهدم
الذاتي قد ارتفعت منذ العام  ،2000وقد أقدمت سلطات االحتالل على إجبار  303مواطنا ً على هدم منازلهم
بأيديهم.
وقد تزايدت وتيرة عمليات الهدم الذاتي للمنازل منذ العام  ،2000حيث أجبرت سلطات االحتالل  303مواطنا ً على
هدم منازلهم بأيديهم ،وقد شهد العام  2010أعلى نسبة هدم ذاتي ،التي بلغت  70عملية هدم ،وفي العام 2009
بلغت عمليات الهدم الذاتي  49عملية هدم .وفي العام  2011هناك  20عملية هدم ذاتي موثقة ،وقد سجلت 14
عملية هدم ذاتي في العام  .2012وهناك العديد من حاالت الهدم الذاتي يتكتم عليها السكان وال يقومون بإبالغ
اإلعالم ومؤسسات حقوق اإلنسان ومؤسسات اجملتمع املدني عنها ،حسب مؤسسة املقدسي.
وفي عام  2009مت اخالء  53الجئا ً فلسطينيا ً من منازلهم في حي الشيخ جراح ،بعد أن أصدرت محكمة إسرائيلية
حكما ً لصالح محكمة استيطانية إسرائيلية تدعى ملكية املباني في املنطقة ،وتشير تقديرات مكتب األمم
املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ،إلى أن  475فلسطينيا ً آخرا ً في الشيخ جراح ،معرضون خلطر اإلخالء من
املساكن باإلكراه والتشريد ،نتيجة االستيطان الذي ينتشر في املنطقة .وفي حي البستان في سلوان ،صادقت
بلدية القدس على خطة لهدم  22منزال ً من أصل  88في املنطقة ،وذلك لبناء احلديقة األثرية اليهودية ،باإلضافة
إلى ذلك ،فإن ما ال يقل عن  %28من منازل الفلسطينيني في القدس الشرقية مبنية ،بحجة أن البناء يتعارض مع
متطلبات التخطيط العمراني اإلسرائيلي ،مما يعني أن  60ألف فلسطيني معرضون خلطر اإلخالء باإلكراه ،وتتعرض
منازلهم خلطر الهدم.
وفي سلوان ،فقد تسلمت  150عائلة أوامرا ً بالهدم ،وبنا ًء عليه ،فإن  1500شخصا ً مهددين بالترحيل ،وهذه العائالت
بحاجة إلى مساعدات عملية آنية ،مثل املساعدات اإلنسانية ،وهي بحاجة أيضا ً إلى حاجات على املستوى البعيد،
فهي بحاجة إلى املأوى وإلى املصادر والتعليم ،وأيضا ً هي بحاجة إلى الدعم النفسي االجتماعي.
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وفي غزة في العام  ،2009فقد مت تدمير  3900بيتا ً بسبب احلرب على غزة ،وقد شهد العام  ،2009هدم أكبر عدد
من البيوت منذ بداية االحتالل اإلسرائيلي .حيث خالل عام  ،2009ومع بدايته وخالل حرب ال  22يوما ً على غزة ،مت
ترحيل  200,000شخص ،مبا فيهم  112,000طفال ً عن بيوتهم بشكل مؤقت .وما زالت  3900أسرة بدون منازل،
كون بيوتهم دمرت ،هذه العائالت تعيش مع عائالت أخرى ،وهي غير قادرة على البناء بسبب النقص في مواد البناء
بسبب اإلغالق.
من خالل ما تقدم ،يبدو أن سياسة هدم املنازل والتهجير للشعب الفلسطيني ،سياسة قدمية وما زالت متارس
بشكل يومي ومكثف ،وتستهدف الفلسطينيني (في الضفة وغزة) ،وال تستثني األطفال عن غيرهم ،بل تطال
الكبار واألطفال والنساء ،وتهدف إلى طردهم واقتالعهم من أرضهم ،وتلحق اخلسائر املادية والنفسية ،وبالتأكيد
تؤثر على مناحي حياتهم اخملتلفة ،لذا فان هذه االدراسة تهدف بشكل رئيسي إلى التعرف على واقع العائالت التي
تهدم بيوتها ،من حيث أثر هدم املنازل على عالقات وأدوار النوع االجتماعي في هذه األسر.
تكمن أهمية هذه الدراسة في أنها تبحث في موضوع جديد الطرح على املستوى الفلسطيني ،وألهداف تخص
الواقع الفلسطيني ،وهو تأثير هدم املنازل على أدوار وعالقات النوع االجتماعي ،لذا فإن بحث هذا املوضوع سيضيف
معلومات جديدة في هذا اجملال ،فاملعلومات والبيانات التي سيتم جمعها ،هي أصوات وأفكار ومشاعر لنساء
ولرجال هدمت بيوتهم وعاشوا آثار الهدم.
وغاية الدراسة هي اخلروج باستنتاجات وتوصيات ،من شأنها املساعدة في الضغط واملناصرة وكسب التأييد على
الصعيد العاملي واحمللي ،لوقف سياسة هدم املنازل ،بحيث تساعد أصحاب القرار واخملتصني في املؤسسات الرسمية
وغير الرسمية ،لوضع تدخالت وبرامج وسياسات تساعد في حل مشاكل العائالت التي هدمت بيوتها لتطوير
أوضاعها.
أهداف الدراسة:
الهدف الرئيسي:
التعرف على أثر هدم املنازل على أدوار وعالقات النوع االجتماعي في الضفة الغربية وقطاع غزة ،في الفترة الواقعة
ما بني .2012 -2002
األهداف الفرعية:
•التعرف على أثر هدم املنازل على أدوار النوع االجتماعي اإلجنابية واالنتاجية والسياسية واجملتمعية.
•فهم وحتليل العالقات بني أفراد األسرة ،وحتديدا ً العالقة بني الرجل واملرأة ،والتعرف على أثر هدم املنازل على
العالقة مع اجملتمع احمليط.
•معرفة دور املؤسسات احلقوقية واإلغاثية واإلعالمية في التعاطي مع هدم املنازل من حيث التغطية اإلعالمية
والتدخل اإلنساني.
•حتليل أثر هدم املنازل على األوضاع اإلقتصادية والتعليمية والنفسية ألفراد العائلة.
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المنهجية
املرحلة التحضيرية
شكلت جلنة تكونت من خمسة زميالت من املؤسسة القائمة على البحث وهي طاقم شؤون املرأة ،لنقاش تفاصيل
البحث مع الباحثة ،اخلاصة بأهداف البحث الرئيسية والفرعية وعينة البحث وتوزيعها ما بني القدس والضفة
وغزة ،واملنهجية التي سيتم استخدامها .كان هناك تواصل دائم وبعض اللقاءات مع جلنة البحث التحضيرية،
لنقاش ما مت التوصل له في عملية البحث ،وكان هناك تفاعال ً بني الباحثة واللجنة ،من حيث تزويد الباحثة بالتغذية
الراجعة وتقدمي الدعم الالزم.
جمع البيانات وحتليلها
مت استخدام منهجي البحث الكمي والكيفي في هذد الدراسة ،حيث يساعد استخدام املنهج الكيفي على فهم
والكشف عن املعاني املتعلقة بهدم املنازل بعمق ودقة ،ولفهم األفكار واملشاعر والتغيرات التي طرأت على أفراد
العائالت بعد هدم منازلهم ،وللتعرف على التغير في اجتاهاتهم نحو القضايا اخملتلفة التي طرحت .ومن خالل
املنهج الكمي ،مت احلصول على معلومات من املصادر األولية ،من خالل توظيف أسلوب املقابالت الفردية ومجموعات
بؤرية واستمارات ،جميعها ساهمت في جمع بيانات لإلجابة على أسئلة محددة ومركزة ،وأيضا ً من أجل معرفة
التوافق بني اإلجابات التي وردت في مجموعات النقاش ،واإلجابات التي وردت في االستمارات .مت عقدعشرة مجموعات
نقاش مركزة في الضفة الغربية وغزة ،خمس مجموعات في غزة وخمس مجموعات أخرى في الضفة الغربية .وقد
مت توزيع اجملموعات ،بأن عقدت ست مجموعات نقاش مع نساء ،وأربعة مجموعات نقاش مع رجال ،وكان مجموع
املشاركني واملشاركات في مجموعات النقاش هذه  75( 130امرأة و 55رجل) .باإلضافة إلى املصادر الثانوية ،وذلك من
خالل مراجعة دراسات وتقارير وأبحاث لها عالقة مبوضوع البحث .مت اختيار املشاركني واملشاركات في الدراسة من
العائالت التي تعرضت منازلها للهدم في الفترة الواقعة بني  2002و .2012وروعي في عقد ورشات العمل واملقابالت
واالستمارات ،أن تعقد في الضفة وغزة والقدس ،وأن يشارك فيها رجال ونساء ،وأن تعقد مع مشاركني ومشاركات
هدمت بيوتهم في فترات مختلفة ولتبريرات مختلفة أيضا ً .ومن اجلدير ذكره ،أن عينة املشاركني واملشاركات ال متثل
عينة ممثلة ،لذا فإن نتائج الدراسة تصف واقعا ً تعيش ضمنه اجملموعة املشاركة في البحث .جمعت البيانات في
شهري حزيران ومتوز من العام  .2013وقام بجمع البيانات خمس عشرة باحثة من الضفة والقدس وغزة ،ونوقشت
محاور مجموعات النقاش وأسئلة املقابالت وأسئلة االستمارات مع الباحثات امليدانيات.
مت حتليل البيانات بنا ًء على محاور وأهداف البحث ،بحيث وزعت البيانات التي مت احلصول عليها على احملاور اخملتلفة
للبحث .والبيانات التي مت احلصول عليها من االستمارات حللت على برنامج النظم اإلحصائية .وقد حللت البيانات
التي جمعت ومت ربطها بالدراسات السابقة ،ومعرفة مدى التشابه والتباينات بني نتائج الدراسة هذه ،وما هو
موجود في الدراسات السابقة .وبنا ًء على ما مت الوصول له من نتائج ،صيغت التوصيات التي قد تساعد األسر التي
هدمت بيوتها في تخطي املشاكل واألزمات التي تعانيها على املستويات اخملتلفة.
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جمع البيانات من املصادر األولية
أوال ً :تنفيذ مجموعات بؤرية.

عقدت اجملموعات في املواقع التالية:
مجموعات غزة وهي:
اجملموعة

عدد املشاركني

مجموعة نساء  /النصيرات

 10مشاركات

مجموعة نساء  /جنوب رفح

 13مشاركة

مجموعة نساء  /حي الزيتون

 15مشاركة

مجموعة رجال  /جنوب رفح

 14مشارك

مجموعة رجال  /بيت حانون

 17مشارك

مجموعات الضفة الغربية وهي:
اجملموعة

عدد املشاركني

مجموعة اجلفلتك

 13مشاركة

فروش بيت دجن

 14مشاركة

قرى مسافر يطا

 10مشاركات

مجموعة رجال  /خربة املفقر _ يطا

 14مشارك

مجموعة رجال  /دورا

 10مشاركني

ثانيا ً :عقد  30مقابلة فردية ،بالتساوي بني النساء والرجال ،حيث وزعت املقابالت جغرافياً 10( ،مقابالت في الضفة
الغربية و 10مقابالت في غزة و 10مقابالت في القدس).
ثالثا ً :استخدام االستمارة ،فقد مت تعبئة  120استمارة ( 50في الضفة و 50في غزة و 20في القدس ،وقد وزعت
االستمارات بني الرجال والنساء بالتساوي) ،وقد مت حتكيم االستمارة من محكم خارجي له خبرة في مجال البحث
والتقييم.
مجتمع الدراسة وعينة البحث
مجتمع الدراسة في هذا البحث هي األسر التي هدمت بيوتها من قبل االحتالل االسرائيلي في الفترة الواقعة
ما بني  2002وحتى  .2012وعينة البحث هم رجال ونساء مت اختيارهم قصدياً ،وهدمت بيوتهم في الفترة التي
سيتناولها البحث ،وعينة البحث موزعة جغرافيا من الضفة الغربية وغزة ومن مدينة القدس ،وأيضا ً فهي موزعة
شبه مناصفة بني اجلنسني.
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معايير أخالقية
روعي في اختيار الباحثات امليدانيات ،أن يكون لديهن خبرة وجتربة في مجال البحث امليداني ،ومعرفة ودراية في
مقابلة والتعامل مع الفئات اخملتلفة ،بحيث يتم احترام من يتم مقابلتهم واحلفاظ على خصوصيتهم .وقد مت
تدريب الباحثات والتركيز بأن يقمن بإخبار من تتم مقابلتهم عن هدف البحث ،وأن ال يتم وعود للفئات التي سيتم
مقابلتها بتقدمي مساعدات عينية أو مساعدات أخرى ،ومت إعالم الفئة املشاركة في البحث ،بأن نتائج الدراسة
سوف تنشر ،وسيتم إيصالها إلى املسؤولني وأصحاب القرار ،للعمل على دراسة التوصيات التي سيخرج بها
البحث ،ومحاولة العمل على األخذ بها وحتقيقها.
حدود الدراسة
اقتصرت عينة البحث على األسر التي هدمت بيوتها في الفترة الواقعة ما بني  2002و ،2012وذلك بعد اإلنتفاضة
الثانية ،وذلك ألن هذه املرحلة نوعية في حياة الشعب الفلسطيني ،من حيث اإلجتياحات اإلسرائيلية التي شهدتها
تلك الفترة ،وما نتج عنها من هدم منازل ،وأيضا ً فإن هذه الفترة شملت احلربني على غزة في العامني  2008و،2011
وكذلك فإن العمليات االستشهادية كانت ظاهرة في تلك املرحلة ،وبالتالي فإن هدم املنازل ازداد في تلك الفترة
وأصبح ظاهرة.
معيقات الدراسة
لم يتم عقد مجموعات نقاش في القدس ،بسبب التردد في املشاركة من األشخاص الذين مت دعوتهم ألسباب
خاصة بهم ،ومت االستعاضة عن مجموعات النقاش بعقد مقابالت فردية.
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1.1الفصل األول :حول الحق في السكن

في هذا اجلزء من البحث ،سوف يتم نقاش املواضيع التالية:
•احلق في السكن املالئم.
•التهجير الداخلي القسري.
•تأثير الصراع والتهجير القسري الداخلي على النساء وتغيير األدوار.
•تأثير التهجير وهدم املنازل على العائالت.
•ماذا يعني املسكن بالنسبة للنساء الفلسطينيات وتأثيره على النساء.
•التهجير والعنف املبني على النوع االجتماعي
•التهجير الداخلي وسياسات التاقلم التي تلجأ لها النساء
•عالقة النساء باملؤسسات وبرامج الدعم.

 1 .1الحق في السكن المالئم
احلق في السكن املالئم ،يعتبر من أهم الركائز األساسية حلياة اإلنسان وإحساسه بكرامته املتأصلة به ،وهو
حق من حقوق اإلنسان الرئيسية ،وقد أولت املواثيق الدولية حلقوق اإلنسان اهتماما ً كبيرا ً باحلق في السكن
املالئم ،باعتباره جزءا ً أساسيا ً من حقوق اإلنسان .والسكن املالئم يعني حق كل إنسان في مكان يتمتع فيه
بالكرامة واألمان واخلصوصية ،وميكنه من بناء عالقات عائلية واجتماعية ،والتأثير على ما حوله اجتماعيا ً
وسياسيا ً وثقافياً ،وكون املسكن هو املكان الذي يقضي اإلنسان فيه الوقت األكبر ،ومنه ينطلق للعالم وللبيئة
احمليطة يؤثر فيها ويتأثر بها ،وبقدر ما يكون السكن مالئماً ،بقدر ما يكون اإلنسان فاعال ً ومبدعا ً وخالقا ً في
اطار احلياة االجتماعية واإلقتصادية والسياسية والثقافية التي يعيشها .والتمتع بالسكن املالئم ،هو شرط
رئيسي وأداة مهمة للتمتع بحقوق اإلنسان األخرى ،املدنية والسياسية ،اإلقتصادية واالجتماعية والثقافية.
توفير السكن املالئم ،ميكن من الوصول الى اخلدمات والتمتع بالصحة واألمن واالحترام .لذا فإن احلق في
السكن املالئم يتجاوز املفهوم الضيق املادي ،ليشمل عالقة اإلنسان وتفاعله في اجملتمع الذي يعيش فيه ،وهو
شرط أساسي للتمتع باحلريات اخملتلفة.
وبنا ًء عليه ،فإن انتهاك احلق في السكن  ،ينجم عنه انتهاك حلقوق أخرى كثيرة مدنية وسياسية واقتصادية
وثقافية وينتج عنه انتهاك احلياة العائلية واخلصوصية واحلق في حرية التنقل ،الذي يشمل حق الفرد في
اختيار مكان إقامته ،وأال يتم اخالؤه باإلكراه .وكون السكن مكان يوفر األمان لقاطنيه ،فإن انتهاكه يعني
انتهاك احلق في احلياة ،وانتهاك احلقوق األخرى ،مثل احلق في الصحة والبيئة السليمة والضمان االجتماعي،
واحلياة العائلية وغيرها من احلقوق سيتم انتهاكها.
 1 .2التهجير الداخلي القسري
إن نقاش التهجير الداخلي القسري في هذه الدراسة ضروري ،كونه يشير إلى عدم وجود قصد قبلي أو تخطيط
للمغادرة ،واألفراد يجبرون على مغادرة منازلهم وأماكنهم التي يستقرون بها رغما ً عنهم ،لتجنب آثار الصراع
املسلح ،أو جتنب وضع العنف العام واإلنتهاكات التي يتعرضون لها ،أو جتنب كوارث من صنع اإلنسان ،وفي حال
التهجير الداخلي ،فإن األفراد الذين يجبرون على ذلك ،ال يتجاوزون حدود الدولة املتعارف عليها ،والشرط الثاني
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هو العيش ضمن حدود وحتت سيطرة الدولة ،التي هي أصال ً قامت بتهجيرهم .ولكن في وضعنا الفلسطيني،
فإن التهجير مورس داخل وخارج الوطن ،وكذلك فإن االحتالل اإلسرائيلي هو من ميارس التهجير ،سواء الداخلي
أو اخلارجي.
والتهجير القسري ظاهرة موجودة على مدى التاريخ اإلنساني ،وهي تختلف عن الهجرة الطوعية ،ومع نهاية
احلرب العاملية الثانية ،كان هناك عدد كبير من املهجرين داخلياً ،وقد شكل األطفال والنساء ما نسبته  %80من
هؤالء املهجرين ،وقد أصبح التهجير الداخلي أزمة عاملية ،ونصف املهجرين داخليا ً هم من أفريقيا.
موضوع التهجير القسري موضوع جاد للدراسة ،كونه يؤثر على ماليني من الناس ،وعلى تنمية العديد من
الدول .في العقدين األخيرين ومنذ العام  ،1986مت تهجير  4ماليني إنسان داخليا ً في السودان ،وتقريبا ً مت تهجير
 2مليون في أوغندا ،وخالل نفس الفترة ،فقد مت تهجير  4ماليني من موزمبيق ،وأكثر من نصف السكان في
ليبيريا .بعض الدراسات أشارت كيف أن الدول األفريقية تأثرت في الصراعات املسلحة والتهجير الداخلي ،وما
نتج عنها من انتهاكات حقوق اإلنسان وحكومات بطريركية وبنى قانونية ضعيفة ،وأنظمة دكتاتورية وعنف
مبني على النوع االجتماعي .واألسباب الرئيسية للتهجير القسري هي احلروب والصراعات املسلحة ،وأسباب
الصراع هي سياسية أو اجتماعية أو إقتصادية أو دينية أو ثقافية أو إثنية .وأحيانا ً فإن أسباب التهجير القسري
الداخلي هو الكوارث الطبييعية ،والتي تنتج عن الفيضانات أو العواصف الشديدة أو التصحر ،وأحيانا ً إن إنشاء
مشاريع تنموية ،تكون إحدى األسباب للتهجير الداخلي .بغض النظر عن السبب ،فإن التهجير القسري ،هو
انتهاك حلقوق اإلنسان ،حيث ينتهك حقوق اإلنسان السياسية واالجتماعية واإلقتصادية ،وينعكس سلبا ً
على النساء وعلى عملية التنمية ،ويؤدي إلى االستبعاد االجتماعي والفقر ،وإلى انهيار وجتزئة األسرة ،ويؤثر
على أدوار وعالقات النوع االجتماعي .وله آثار خاصة على النساء ،كونه يحد من وصولهن إلى املصادر التي
تساعدهن على التكيف مع احتياجات األسرة ،مما يزيد من الضغط والتوتر اجلسدي والعاطفي لديهن .ونتيجة
للصراع وحالة التهجير ،فان تغييرات دميغرافية حتصل ،مما يؤدي إلى أن تصبح عدد كبير من النساء يرأسن أسر.
تأثير التهجير القسري يعتمد على األوضاع السياسية واالجتماعية واإلقصادية والبيئية ،وأيضا ً فإن التأثيرات
تختلف باختالف النوع االجتماعي والطبقة والعمر والعرق واإلثنية.
التهجير القسري عادة يكون مؤقتاً ،ولكن في بعض األحيان مثل الصومال والسودان ،استمر التهجير الداخلي
لفترات طويلة ،وأجيال كثيرة مت تهجيرها نتيجة لعملية الصراع املسلح املنتشر ،وأعداد كبيرة من الناس مت
تهجيرها أكثر من مرة.
 1 .3الصراع
تختلف جتربة النساء عن الرجال ،وكذلك جتربة الفتيات عن الفتيان وقت احلرب والصراع .النساء في العادة
يأخذن أدوارا ً غير تقليدية ،بسبب التغيير والتحوالت التي حتولهن إلى ضحايا وفاعالت من جهة ،ومن جهة
أخرى فإن احلرب هي عبء على النساء ،مبا فيه العنف املبني على النوع االجتماعي والعنف اجلنسي مثل
اإلغتصاب ،وكذلك تنتشر األمراض املنقولة جنسيا ً واإليدز ،ويزداد تعرض النساء لهذه األمراض .وفي وقت
الصراع ،فإن النساء يبذلن اجلهد الكبير من أجل العناية بالعائلة املمتدة في الظروف الصعبة ،ويطورن أيضا ً
أساليب تأقلم ،حتى يأخذن أماكن خارج الفضاء اخلاص.
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التهجير يؤثر على النساء بطرق مختلفة ،مثال ً في السودان ،فإن اجلماعات اإلثنية وقبائل أخرى في اجلنوب مت
تهميشها ،كونها أقلية ،وعادة ،فإن النساء في تلك اجملموعات ،يشكلن أغلبية ضحايا احلرب ،وهذا يؤثر على
أدوارهن اإلجنابية واإلنتاجية واجملتمعية .تتحمل النساء والفتيات عادة وفي وقت الصراع والتهجير بشكل
خاص ،مسؤوليات أعلى اجتاه العناية باألطفال واملسنني والعناية باملرضى ،وأيضا ً العناية باألعمال املنزلية
بدل الذهاب إلى املدرسة ،وهذا التحول في املسؤوليات ،أثر على متتع النساء بالرفاهية االجتماعية ،ويؤثر سلبا ً
على مستقبل النساء .وللتهجير القسري تأثير سلبي على تنمية النساء االجتماعية والثقافية واإلقتصادية
والبيئية ،وزاد عدم املساواة في عالقات النوع االجتماعي خالل وبعد الهجرة.
بالرغم من التجارب الصعبة والهامشية التي أصابت النساء خالل عملية التهجير ،إال أن بعضهن مررن
بتجربة أو تأثرن إيجابا ً خالل عملية التهجير ،بعض النساء اكتسنب مهارات جديدة وساهمن في مشاريع
تطويرية مثل التجارة ،وساهمن بنشاطات أخرى مدرة للدخل ،واكتسنب مهارات جديدة في التعليم .هذه
املهارات مكنت النساء داخل املنزل ،وأصبحن املسؤوالت عن كسب عيش العائلة في حالة قتل أو فقدان األبناء
واألزواج .وهذا التحول أعطى معنى آخراً ،أو أعاد تعريف الرجولة واألنوثة وأدوار النوع االجتماعي ،وتعامل الرجال
أحيانا ً مع تلك التغيرات بنوع من اإلحباط أو اإلدمان على الكحول أو ممارسة العنف ضد النساء .فالتهجير
القسري ،يخلق فرصا ً جديدةً وميكن النساء ،ولكن في بعض األحيان فإنه يهمش مكانتهن في اجملتمع.
عن تكيف النساء مع ظروف الصراع والتهجير ،فقد اضطرت النساء اللواتي يرأسن أسر ،أن يتخطني اآلالم
النفسية والعاطفية بسبب فقدانهن ألزواجن واخوتهن وأوالدهن ،وكان عليهن االهتمام باالحتياجات
اإلقتصادية لألسرة ،والعناية بأفراد األسرة من األطفال والكبار.
عن التغير في عالقات وأدوار النوع االجتماعي ،فإنها تتعرض للتوتر خالل فترة الصراع ،والتفاعل واالستجابة
لوضع الطوارئ ،يختلف بني الذكور واإلناث والرجال والنساء ،بسبب أن االحتياجات واالهتمامات تختلف لدى
الرجال عن احتياجات واهتمامات النساء .فالتغيير الذي يطرأ على األدوار نتيجة ذهاب الرجال الى القتال،
تصبح النساء يعلن عددا ً أكبرا ً من األفراد ،وتتحمل املسؤوليات وتقوم باألدوار التي كان يقوم بها الرجال فترة
غيابهم ،لذا فان النساء يتحدين منط األدوار التقليدية ،ويقمن عادة بالدور اإلجنابي ،ولكن في حالة الطوارئ
وحاالت اإلغاثة ،ميكن أن يلعنب دورا ً مهما ً في النشاطات اإلنتاجية .وتقوم النساء بدورهن األساسي ،وهو الدور
اإلجنابي ،لتلبية وتقدمي اخلدمات ألفراد األسرة ،في ظل وقوع ضغوطات عليهن وعدم توفر املواد الرئيسية ،لذا
يكون ليس باإلمكان توفير املطلوب لعائالتهن.
 1 .4تأثير التهجير وهدم المنازل على العائالت
يؤثر التهجير على كافة مناحي احلياة ،فالنواحي اإلقتصادية والنفسية واالجتماعية ،وأدوار النوع االجتماعي
تتأثر .فقد ذكرت النساء اللواتي مت مقابلتهن في الدراسة التي عقدتها الباحثتان عبدو وكفركيان ،أن التهجير
املستمر يشتت العائالت ويدمر احلياة االقتصادية واالجتماعية لألفراد ،ويؤثر على وضع النساء بشكل خاص،
حيث يؤثر على أوضاعهن في العمل والتعليم واإلقتصاد ،ويؤثر على عالقاتهن االجتماعية مع األزواج واألطفال،
ومع األهل واألقارب واحمليط ،وأيضا فقد خلق التهجير مجموعة من املشاعر واألحاسيس اخملتلطة .بالرغم
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من أن التهجير يؤثر على كافة النساء ،إال أن مستوى ودرجة التأثير تختلف باختالف النواحي االجتماعية
واإلقتصادية والدميغرافية.
يشكل املنزل املصدر الرئيسي لألمان اجلسدي واالقتصادي ألفراد العائلة ،لذا فإن تدمير املنزل وتدمير املمتلكات
األخرى والتهجير القسري للفلسطينيني ،له آثار جدية وخطيرة ،حيث أن هدم املنزل وفقدانه ،ميكن أن يؤدي
إلى فقدان أحد أفراد األسرة أو جرح آخرين  ،وعلى املستوى املادي ،فإن هدم املنزل يدمر مصادر الرزق ويخفض
من مستوى احلياة ،ويقلل من الوصول إلى اخلدمات الرئيسية مثل املياه والتعليم والصحة ،وخدمات الصرف
الصحي.
ويؤثر هدم املنزل على احلالة النفسية لألفراد ،وتدخل العائلة بعد هدم املنزل مباشرة في حالة من الصدمة،
وبعد ستة شهور ،فإن العائلة تعاني على الصعيد الصحي ،ويواجه أفرادها مشاكل دراسية وأيضا ً فإن العائالت
تعاني من مشاكل على املستوى االقتصادي ،وتكاد تكون الضائقة اإلقتصادية عاقبة حتمية من عواقب إخالء
املساكن باإلكراه .بسبب تكاليف اإلخالء وبعد اإلخالء أيضا ً.
واألطفال حتديدا ً الذين تهدم بيوتهم ،فإنهم يعانون من تراجع على الصعيد االجتماعي مع أقرانهم في احلي
وفي املدرسة ،ويعانون من تراجع من ناحية األداء األكادميي ،ويعانون من أعراض نفسجسمية ،وأحيانا ً فإنهم
يعانون من أعراض ما بعد الصدمة .هدم املنزل يؤثر على الناحية النفسية للألطفال ،حيث أن فقدان املنزل،
يغير في سلوك األطفال وفي عالقاتهم مع أمهاتهم ،وفقدان املنزل يعني للطفل أنه فقد سريره ،كتبه،
ألعابه ،مالبسه ،جيرانه وأصدقائه .وكذلك فإن عالقة املرأة تتغير مع الزوج ،وتصبح أكثر خوفا ً وقلقا ً عليه.
وفي دراسة أجريت في غزة بعد احلرب  ،2011فقد أشارت النتائج ،إلى أن العدوان اإلسرائيلي على غزة بشموليته
وقسوته ،قد أثر على الصحة النفسية والعقلية لسكان القطاع بشكل عام .فمشاعر التهديد واخلوف
وأعراض ما بعد الصدمة التي مر بها السكان ،واألطفال حتديداً ،فالعدوان ترك آثارا ً كبيرة لديهم بسبب مشاعر
اخلوف التي عاشوها ،واخلبرات الصادمة التي مروا بها.
كذلك فإن اآلباء ميرون بأعراض وارتباكات على املستوى العاطفي ،ولكنهم ال يتحدثون عندما ميرون بصدمة،
بخصوص آالمهم ،وال يستطيعون أن يكونوا ضحايا ،ولهذا دائما ً يلومون النساء.
دراسات كثيرة أجريت لفحص تأثير السكن املالئم ومساحة السكن على رفاهية األفراد والعائالت ،في دراسة
حديثة متت على  240شخصا ً من جوهانسبورغ ،ملقارنة أوضاعهم املعيشية ،اجملموعة األولى تكونت من 120
مشاركا ً يعيشون في سكن مالئم ،واجملموعة الثانية تكونت من  120شخصا ً مشاركا ً من مجتمعات تواجه
حتديات في احلصول على اخلصوصية ،وتعاني من إيجاد مكان أو مساحة كافية للسكن .بينت نتائج الدراسة،
أنه يوجد اختالف بني اجملموعتني في مستوى األرق ،اإلكتئاب ،االختالل واإلدمان والتصرفات اخلطرة ،والنتائج
أشارت إلى أن املشاركني من اجملتمعات التي تواجه حتديات ومشاكل ،يجب أن تعطى دعما ً نفسيا ً وأحوال سكن
مالئمة أو الئقة ،لتخفيف مخاطر الصحة النفسية.
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 1 .5ماذا يعني المسكن بالنسبة للنساء الفلسطينيات ؟
املسكن يشكل مركز احلياة بالنسبة ألغلب النساء في مجتمعنا الفلسطيني ،كونه ال يوفر املأوى األساسي
لهن فقط ،بل يوفر أيضا ً املكان الذي متارس فيه النساء نشاطاتهن االجتماعية واإلقتصادية من خالله،
وميكنهن أن يوفرن احلياة اآلمنة ألطفالهن ،لذا يوجد عالقة خاصة بني املرأة الفلسطينية واملسكن .وعلى
الصعيد العاطفي ،فهو املكان للمقاومة ،وهو مكان للنجاة ومصدر لصوت النساء ،وهو املكان ملمارسة احلزن
والفرح ،وللتجمع في املناسبات ،ولتبادل احلديث واألفكار ،وهو مكان الراحة واملكان الذي تستمد منه القوة
والطاقة ،وهو املكان الذي ينمو به األفراد .إذن ،فإن إخالء النساء من منازلهن عنوة وباإلكراه والتهديد ،يترك
آثارا ً ملموسة وحادة على كافة أفراد العائلة ،وعلى النساء حتديداً ،كونهن يتحملن عبء املعاناة النفسية لدى
اآلخرين ،ويحاولن أن يشفني جروح الفقدان.
إخالء املساكن باإلكراه يؤثر على كافة املناحي اإلقتصادية والنفسية ،فمن الناحية اإلقتصادية ،ال يقتصر
األمر على فقدان املنزل فقط ،بل فقدانه قد يسبب الفقر ،بسبب إدراك حقيقة أن املال الذي أنفق على البيت
قد ذهب هباء .عندما يهدم منزل املرأة ،فإن فقدانه يؤثر على أمانها اجلسدي وخصوصيتها وحركتها ومنط
حياتها ،وأمانها وضمانها االجتماعي ،وصحتها اجلسدية والنفسية ،ونظام احلماية االجتماعية ،وقد متر النساء
والعائالت بحالة من الصدمة نتيجة فقدان منازلهن .إضافة إلى اخلسارة املادية ،فإن هدم املنازل يتسبب في
معاناة نفسية جسيمة ،فاملنزل ال ميثل مجرد بنا ًء يأوي اإلنسان فقط ،بل يشكل قيمة إنسانية وشخصية
عظيمة ملعظم الناس ،حيث يحوي البيت تراث عائلة بأكملها ،وفيه يحتفظ املرء بأشيائه احلميمة وذكرياته،
التي ال تنسى مدى احلياة .وفي تعليقه على احلق في سكن مناسب ،قال مقرر األمم املتحدة اخلاص باحلق في
سكن مناسب ،أن هدم املنازل يؤدي إلى متزيق النسيج االجتماعي ،كما يؤدي بشكل خاص إلى تأثيرات نفسية
خطيرة على أفراد العائلة ،مبا فيهم األطفال.
 1 .6تأثير هدم المنازل على النساء
تتأثر املرأة الفلسطينية بشكل خاص بسبب هدم منزلها ،حيث أن الهدم يترك آثارا ً سلبية كبيرة عليها،
كون املسكن يعد مركز احلياة بالنسبة لها .وال يوفر املسكن املأوى األساسي فحسب ،بل إنه يعتبر مركز قوة
بالنسبة لها ،كونها متارس مهامها فيه ومتلك السيطرة على مكوناته ،ومتارس فيه نشاطاتها االجتماعية
واإلقتصادية .ويوفر املنزل املكان والبيئة اآلمنة لها وألطفالها .لذا ،فإن العالقة اخلاصة بني املرأة واملسكن ،تعني
أن إخالءها من مسكنها باإلكراه أو التهديد ،بأن يتم إخراجها من املسكن عنوة ،يترك أثرا ً حادا ً وملموسا ً على
حياتها.
إن فقدان املنزل ،يعني أكثر بكثير من فقدان مكان للعيش فيه ،حيث أن إضطرار النساء للعيش في ظروف
مزدحمة ،وعادة مع عائلة الزوج ،أو مع العائلة املمتدة ،فإنهن يفقدن اخلصوصية واملساحة اخلاصة بهن،
والعيش في مكان مزدحم وضيق يؤثر أيضا ً على األطفال ،في ظل غياب املتسع والهدوء ،يسيء األطفال
التصرف ويتراجع أداؤهم املدرسي.
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وعن تأثير هدم املنزل على حالة املرأة النفسية ،فباإلضافة إلى املعاناة النفسية التي تتعرض لها نتيجة هدم
منزلها ،إال أن املرأة تأخذ على عاتقها مسؤولية توفير الراحة لآلخرين من حولها ،وخاصة أطفالها .وحتاول
أن تعوض أفراد األسرة اآلخرين نتجية الفقدان أو التشوش النفسي الذي يحصل لديهم ،وأيضاً ،عالوة على
ما يواجهنه ويتعرضن له من ضغوطات نفسية مختلفة جراء أحداث العدوان ،عليهن التعاطي أيضا ً مع
اضطرابات ومخاوف أبنائهن .ولكن فاملرأة أيضا ً حتاول التعويض ومتكني نفسها من خالل انخراطها سياسيا ً
في حمالت للمطالبة بحقوقها.
في دراسة لنادرة كفركيان ،أشارت إلى أن حياة االنساء تأثرت بسبب هدم املنازل وبناء اجلدار ،حيث أن النساء
الفلسطينيات فقدن الشعور باألمان والطمأنينة واالستقاللية ،وأيضا فقدن الشعور باالستقاللية اإلقتصادية.
والنساء عبرن بالتفاصيل عن شعورهن الدائم باخلوف أن يفقدن منازلهن أو من فقدان أفراد أسرهن ،وأيضا ً
لديهن خوف عن عدم مقدرتهن على دعم وتقدمي املساعدة لعائالتهن  ،فالنساء اللواتي متت مقابالتهن ،عبرن
بالقول أنهن منن مبالبسهن العادية وليس مبالبس النوم ،وذلك خلوفهن من مداهمة بيوتهن ليال ً من أجل هدمها.
إذن ،فإنه عندما يتم هدم منزل املرأة ،فإن فقدان املنزل ،يؤثر على أمانها اجلسدي وخصوصيتها وحركتها
ومنط حياتها ،وأمانها وضمانها االجتماعي ،وصحتها اجلسدية والنفسية ونظام احلماية االجتماعية .لذا فان
مهاجمة اجلسد ومهاجمة البيت والعمل ،وهذاكله يحطم معنى حياة الفرد حتت ذريعة وبسبب االحتالل
واالستعمار العسكري.
 1 .7التهجير والعنف المبني على النوع االجتماعي
النساء يعتبرن ضحايا أو مهمشات بسبب التهجير والصراع ،واألوضاع التي تنتج عن احلرب والصراع والتهجير،
تؤثر على حياة جميع السكان ،ولكن فإن تأثيرها على النساء والفتيات متارس بشكل أعلى ،فالنساء والفتيات
يتعرضن للسيطرة البطرياركية وللعنف املنزلي والعنف املبني على النوع االجتماعي ،خالل وبعد الصراع،
وأيضا ً فان اإلغتصاب يتم في حال الصراع ،ويستخدم كسالح للحرب.
وفي دراسة متت في تركيا ،بحثت أوضاع النساء املهجرات الكرديات ،فقد أشارت النتائج إلى زيادة تعرض
النساء املهجرات الكرديات للعنف وللسيطرة وملمارسة الدونية ضدهن ،وذلك بسبب خوف وقلق الرجال على
زوجاتهم وقريباتهم اإلناث في املدن ،حيث يسود االعتقاد لدى الرجال ،أن املدن مليئة باخملاطر ،وأنها ليست مثل
القرى ،كونها مجتمع أصغر ،وسبب آخر لزيادة العنف ،هو تعرض الرجال أنفسهم للضرب وللعنف من القوات
الدولية ،وبالتالي فإن الرجال يعكسون أو يفرغون العنف والتوتر الذي يتعرضون له بالنساء واألطفال داخل
العائلة ،وهذا ما سمي باستمرار دائرة العنف.
وعن تاثير هدم املنازل على ممارسة العنف املبني على النوع االجتماعي ،فقد بينت نتائج إحدى الدراسات التي
متت بعقد مقابالت مع  708من الرجال ،وعقد مقابالت مع  754امرأة ما بني 59 -18عاماً ،ومت عقد  8مجموعات
نقاش ( 4مع نساء و 4مع رجال) ،وعقدت  24مقابلة معمقة ( 10مع رجال و 14مع نساء) ،بأن الرجال الذين
أجبروا على مغادرة منازلهم  ،فإن ممارسة العنف املبني على النوع االجتماعي ،كانت نسبتهم  ،%50بينما
كانت ممارسة العنف املبني على النوع االجتماعي لدى الرجال الذين لم يجبروا على ترك منازلهم ،كانت ممارسة
العنف بنسبة .%37.3
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 1 .8التهجير الداخلي وسياسات التأقلم التي تلجأ لها النساء
دراسات سابقة ناقشت أن لدى النساء القدرة على التعامل مع املعاناة السياسية من خالل ايجادهن لطرق
وآليات للبقاء والتكيف واملقاومة للوضع املعيشي ،فالنساء لسن ضحايا أو سلبيات ،ولكنهن فاعالت ويقاومن
االستعمار.
وعن سياسات التأقلم التي تلجأ لها النساء للتكيف مع وضعهن ووضع عائالتهن ،الذي ينجم عن حالة
الصراع والتهجير ،فقد كشفت نتائج دراسة متت عن جتربة النساء الكرديات ،بعد ما اضطررن للالنتقال من
قراهن إلى مراكز املدينة الداخلية ،بسبب وجود الصراع املسلح الدائم في تركيا منذ العام  ،1984بني حزب
العمال الكردستاني والقوات املسلحة التابعة للدولة .حيث مت مقابلة  30إمرأة من ثالث مدن مختلفة ،من
استانبول وميرسني وديار بكر .وبينت نتائج الدراسة ،أنه ونتيجة لعواقب الصراع الذي يؤدي إلى حدوث الوفيات،
واختفاء أعداد كبيرة من الناس ،وتهجير داخلي من الشرق واجلنوب الشرقي إلى مراكز املدن بأعداد كبيرة،
وعدد من النساء يصبحن يرأسن أسرا ً .وعادة ينظر إلى النساء على أنهن ضحايا نتيجةالصراع ،ولكن هذه
الدراسة بينت ،أن النساء حتولن من موقع الضحايا ،وأصبحن متمكنات .ووضحت الدراسة االستراتيجيات التي
اكتشفنها ،واستخدمنها النساء على الصعد اخملتلفة ،املتعلقة بالعمل واالنخراط في املنظمات السياسية
والتوجه للمؤسسات اإلغاثية ،وأيضا ً كيفية التأقلم مع العنف الذي تعرضن له ،من أجل أن تبقى وتستمر
عائالت النساء.
من االستراجتيات التي استخدمت ،هي تعلم اللغة التي يستخدمها السكان األتراك في املدن ،وتعلم القراءة
والكتابة ،والتعامل مع املؤسسات احلكومية والعمل بأجور متدنية .حيث عملت النساء في ظروف غير مؤمنة،
وأماكن عمل متدنية األجر ،وعمل موسمي أو خادمات بشكل يومي ،بسبب قلة التعليم وقلة املعرفة باللغة
التركية ،وكذلك فإنهن بحثن عن مؤسسات إغاثية ،من أجل دعم وبقاء عائالتهن.
االنخراط في املنظمات النسوية :ومن استراتيجيات التأقلم التي جلأت لها النساء ،هي االنخراط في منظمات
نسوية ،وبرزت الكثير من عضوات املنظمات النسوية ملساعدة نساء أخريات ،وخاصة في موضوع العنف
األسري واملساعدات اإلنسانية وموضوع التخلص من الفقر .ومن أبرز املنظمات التي انخرطت فيها النساء،
منظمة تدعى مبادرة أمهات السالم ،ومت تشكيلها في العام  ،1997وكانت تتبع للحزب الكردي ثم استقلت
لوحدها ،وكانت تضم بشكل رئيسي ربات بيوت ،وأصبحت هذه املنظمة األكثر نشاطا ً في مجمل اإلضرابات
واملظاهرات ،وأصبح بإمكان عضوات هذه املنظمة االنتقال بني املدن ،وكانت عضوات هذه املنظمة ال يوجد
لهن صوت في منازلهن ،أصبح بإمكان عضوات هذه املنظمة أن يطالنب بعقد اجتماع مع الرئيس التركي،
حيث أن هؤالء النساء حتولن من نساء ضعيفات ال ميلكن احلول والقوة في أسرهن ،إلى نساء ذوات قوة على
املستوى السياسي على صعيد الدولة.
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 1 .9البحث عن مساعدات إغاثية
كان على النساء املهجرات ،أن يتعاملن مع مشاكل الفقر الصعبة جداً ،وكان على النساء أن يبحثن عن حلول
ملساعدة ودعم عائالتهن .إحدى استراتيجيات التأقلم التي جلأت لها النساء املهجرات املوجودات في املدن،
هي البحث عن مساعدات إنسانية مثل املالبس وأدوات للمنزل وطعام ،وخاصة في املناسبات الدينية .وقد
جلأت النساء للبلديات ،واستخدمت النساء شبكة العالقات االجتماعية من أجل احلصول على مساعدة،
والشبكات االجتماعية موجودة في محيطهن ،والنساء هن اللواتي توجهن وبحثن عن مساعدات ،وهن اللواتي
سجلن أسمائهن ،حيث أن  %97من ضمن املسجالت هن نساء ،والرجال في تلك الظروف شعروا بفقدان
رجولتهم ،وذلك ألنهم شعروا أنهم غير قادرين على العناية بعائالتهم.
 1 .10التعامل مع قضية العنف ضد النساء
النساء الكرديات اللواتي تعرضن للعنف ،جلأن لتشجيع األزواج على اإلنخراط في احلزب الكردي السياسي،
املقابالت التي متت مع النساء ،ذكرن أنهن ال يفكرن بالتوجه للشرطة لشكوى األزواج الذين ميارسون العنف
ضدهن ،بسبب قناعتهن بأن الشرطة التي متارس العنف ضد الرجال واألطفال ،لن تكون سندا ً لهن ،وبكلمات
أخرى ،فإن النساء يرين أن قوى األمن هي عدو للسكان األكراد .ولكن جلات النساء للجان احلي املوجودة في
كافة األحياء ،حيث أن هذه اللجان تتكون من ذكور وإناث أعضاء في احلزب ،ويوجد ثقة بهذه اللجان ،وعادة تلجأ
هذه اللجان إلى مفاوضات بني النساء والرجال ،و يتم الوصول إلى حلول ،في حال عدم الوصول إلى حلول ،يتم
توكيل محامي والذهاب إلى احملكمة ،وميكن أن ينتهي الوضع إلى الطالق ،ولكن عادة فإن احلاالت ال تصل إلى
الطالق ،بسبب قوة العالقات ،وخاصة بني الكبار.
 1 .11عالقة النساء بالمؤسسات وببرامج الدعم
بالرغم من أن النساء يتحملن أعباء احلرب ،وهن منخرطات في نشاطات القتال ،إال أنهن مستبعدات من املشاركة
في موضوع املفاوضات الرسمية وصنع القرار خالل الصراع ،أو ما بعد الصراع ،وكذلك فإن مشاركتهن محدودة
في عملية إعادة البناء والتخطيط واملشاركة ،حيث ال تعطي أولوية لدعم احتياجات النساء واهتماماتهن،
ونادرا ً ما يكن ممثالت في عملية التخطيط وتنفيذ املساعدات اإلنسانية ،أو أنهن جزء في عملية املفاوضات
على الصعيد الرسمي .وكذلك فإن احتياجات واهتمامات النساء واألطفال عادة مهملة في عملية التخطيط
وتنفيذ املساعدات اإلنسانية ،بالرغم أنهم يشكلون األغلبية من املهجرين في أوضاع الصراع .وقد بدأت الدول
واملؤسسات بتضمني برامج خاصة للنساء املهجرات وألطفالهن .وكذلك على الرغم من حجم املعاناة التي
تعيشها النساء ،اال أنهن ال يتحدثن في اإلعالم ،وبالتالي ،فإن اهتماماتهن واحتياجاتهن وتوقعاتهن ال تناقش
وال تؤخذ بعني اإلعتبار ،بسبب عدم وصولهن إلى اإلعالم .إضافة إلى أن املوظفني الدوليني الذين يحققون في
موضوع السالم ،في العادة غير مدربني أو مؤهلني في قضايا مساواة النوع االجتماعي وحقوق النساء كحقوق
إنسان ،وليسوا على دراية للتعرف والتعامل مع موضوع العنف املبني على النوع االجتماعي ،وخاصة فيما
يتعلق بالتحرش اجلنسي ،الذي تتعرض له النساء والفتيات.
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إن فهم أفضل الحتياجات النساء ،مهم ويساعد في أخذ القرار وفي توزيع املوارد واملصادر بني النساء والرجال
خالل األزمات .ومن املهم االهتمام باحتياجات النساء االستراتيجية ،مثل موضوع القيادة ومتكني النساء
وعملية صنع القرار ،وبالتركيز على نقاط القوة عند النساء ،أكثر من التركيز على نقاط ضعفهن ،وهذا يعود
بالفائدة على اجلميع.
وكذلك بالنسبة ملمارسة األدوار األخرى .ومشاركة النساء في مؤسسات اجملتمع وفي مؤسسات اجملتمع املدني
في العادة غير متساوية مع مشاركة الرجال ،وعادة فإن هذه املؤسسات تفتقد القدرة واالهتمام وإعطاء أولوية
لقضايا النساء.
عندما يتم إدراك أن التأثير السياسي واالقتصادي واالجتماعي للحرب بختلف على النساء والرجال والذكور
واإلناث يشكل مختلف ،بهذا يكون هناك فهم أكثر لتحديد احتياجات ما بعد الصراع .وهذه مرحلة مهمة
من أجل تعزيز إعادة البناء ،حيث يوجد فهم للنوع االجتماعي ،وميكن النساء من املشاركة بفعالية في هذه
العملية ،وإعادة بناء اجملتمع املدني ،وإعادة تنظيم البوليس والقوات املسلحة ،وتعزيز حقوق اإلنسان ،والوصول
والتحكم في املصادر واالهتمام بقضايا األرض للنساء اللواتي يرأسن أسر ،وكذلك تشكيل هيئات حقيقية
للمصاحلة.
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 .2الفصل الثاني :تحليل البيانات

مت تقسيم هذا اجلزء ،بحيث يعرض احملاور التي تناولتها األسئلة ضمن اجملموعات البؤرية وأسئلة املقابالت وهي
كاآلتي:

 2 .1المحور األول :وصف هدم المنازل وتوابعه
 2 .1 .1وصف لحياة األسر قبل وبعد هدم المنازل من ناحية نوع األسرة والمكان وسعة االحيز
في هذا اجلزء من البحث ،مقارنة حلياة األسرة قبل الهدم وبعده ،من ناحية عدد األفراد الذين يعيشون في املنزل،
وسعة املكان الذي يعيشون به ،وتأثير الهدم على تغيير طبيعة األسرة ،من أسرة نووية إلى أسرة ممتدة أو
بالعكس ،وتأثير هذا التغيير على عالقات األسرة ببعضها البعض وممارستها حلياتها اليومية.

•نوع األسرة

بعض األسر كانت تعيش ضمن أسر نووية ،وأسر أخرى كانت تعيش ضمن أسر ممتدة ،مع عائلة الزوج وإخوانه
وأخواته في بعض األحيان .وبعد الهدم ،فقد تغير احلال ،فبعض األسر النوية انتقلت للعيش مع األسر املمتدة،
وأسر ممتدة انتقلت وعاشت ضمن أسر نووية ،وخاصة العائالت التي كانت تسكن اخليم ،حيث لم تعد اخليمة
الواحدة تكفي لسكن عائلة كبيرة ،فاضطرت األسر للعيش في خيمة صغيرة كأسرة نووية .هذا التغيير بغض
النظر عن شكله ،إال أنه انعكس بشكل مباشر على حياة األسرة وممارساتها لنشاطاتها اليومية.

•املكان وسعة احليز

بشكل عام ،كانت املساحة قبل الهدم تكفي للعائالت ملمارسة حياتهم اليومية ،ولألطفال ملمارسة اللعب،
بالرغم أنه في بعض األحيان كانت البيوت واخليم قبل الهدم ضيقة ،وازداد الضيق بعد الهدم ،حيث لم يعد
باإلمكان توفير متسعا ً لألطفال ملمارسة ألعابهم .ذكرت النساء ممن كن يعشن أساسا ً في خيمة قبل الهدم،
أن اخليمة في األساس ال يتوفر فيها مكان للعب وممارسة الهوايات ،وأن أبناءهن «مظلومني» ،وال يوجد ما يلعبون
به سوى التراب أو مشاهدة التلفاز .ووفقا ألقوال إحدى املشاركات« :أوالدنا مظلومني معنا ،في هالبلد ما في
مكان يلعبو فيه غير التراب أو يتفرجوا ع التلفزيون ،ومفش مكان يروحو عليه» .وتابعت قائلة« :احنا بلد
ومهملة ،ما حدا سائل فينا وال جهة رسمية بتطلع علينا ،رغم انه احنا بنشكل مصدر السلة
مهمشة
َ
الغذائية في الضفة ،ليش ما يلتفتوا النا ويقولو انه هاملزراعني الهم حاجات ثانية ومواهب وهوايات هم
واوالدهم؟».
أما من كانوا يعيشون في منزل من الطوب ،كان يتوفر غرفة أو أكثر لألبناء للنوم واللعب ،ولكن ليس بالشكل
الكافي ليمارسوا هواياتهم ضمن اإلمكانات املتاحة .أصبح املكان الذي يأوي العائالت التي تهدم بيتها أصغر،
وبالتالي في كثير من األحيان ال يتوفر غرفة خاصة باألطفال ،كونهم انتقلوا للعيش في خيمة ،لذلك لم تعد
اخليمة التي تأويهم بعد الهدم تكفي ،فاتخذ كل رجل مع زوجته وأبنائه خيمة له وحده ،حتتوي على حجرة
صغيرة مخصصة لألطفال للنوم ،وبعض العائالت يسكن معها األب ،كونه مريض أو اخت الزوج أو أم الزوج.
وتقارن النساء بني طبيعة احلياة التي كن يعشنها قبل الهدم وبعده ،من ناحية التمتع باملساحة واحليز ،فقد
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حتدثت إحدى املشاركات في غزة في إحدى اجملموعات وقالت« :كنا نعيش في أرض كبيرة ،فيها كل أنواع
اخلضار والفاكهة ،نضحك ونلعب أنا وأخوتي بني األشجار ،وال أحد يحاسبنا ،فليس حولنا أحد ،ألن األرض
كبيرة ومهما ضحكنا وصرخنا ال يسمعنا أحد ،ونأكل من خير األرض ،وال نهمل للدنيا هم».
مشاركة أخرى قالت« :كنا نعيش في بيوت جميلة وواسعة ،في مربع يضم كل األهل واألقارب ،ونزور
بعضنا البعض ونسهر ونتبادل الطعام ،ويلعب أبناء العم مع بعضهم ،وكنا نشعر باألمان على أنفسنا
وعلى أبنائنا».
بعض النساء ممن ال زلن يعشن ضمن العائلة املمتدة ،ذكرت إحداهن أنها ال متلك إال غرفة واحدة لها وألوالدها،
ومن تعيش ضمن منزل مستقل ،يتوفر لدى أبنائهن غرف مستقلة ،لكن ليست باملساحة الكافية ،حيث
بعض غرف األطفال تكون عبارة عن مخزن للمنزل ،أو مكان لالستقبال أثناء النهار ،وفي الليل تتحول لغرفة
نوم ،وخيارات اللعب ليست باملتنوعة ،فال يوجد أمام األطفال سوى اللعب بالكرة أو باملاشية أثناء رعايتها في
املراعي مع األب.
املكان الذي يأوي العائالت التي تهدم بيوتها ،أصبح أصغر ،وبالتالي في كثير من األحيان ال يتوفر غرفة خاصة
باألطفال .ألنهم يعلمون أي بيت قابل للهدم ،ومن تهدم بيته وأعاد البناء ال يبني على مساحة كبيرة ،وإمنا
يكتفي بغرفتني وصالة صغيرة جدا ً ومطبخ صغير ،بحيث يوفر أكبر قدر ممكن من املال ،ألنه يعلم أن بيته قابل
للهدم ألكثر من مرة .أما مبا يتعلق مبمارسة الهوايات ،فمن حيث األساس ،وسواء قبل أو بعد الهدم ،فاألطفال
يلعبون بالتراب وكرة القدم ،وإحدى اجملوعات ذكرت ،أن األطفال ال يلعبون بالرغم من توفر نادي رياضي شبابي،
ألنه من الصعب الوصول للنادي بسبب اضطرارهم للسير مسافة  2كيلو متر في احلر والبرد ،وأحيانا ً ال ميارسون
هواياتهم بسبب عملهم في الزراعة ،إلى جانب أسرهم لتوفير املال وبالتالي ال وقت لديهم.
في غزة  ،ونتيجة احلرب ،فقد عانت األسر الكثير نتيجة هدم منازلها وفقد املمتلكات ،وأحيانا ً اإلصابة باجلراح
واالستشهاد نتيجة الردم .وقد اضطرت هذه األسر للبحث عن مكان يأوي أفرادها ،وتنقلت األسر بني بيوت
لإليجار ،وأحيانا ً اضطرت أن تعيش مع أفراد أسرتها اآلخرين ،وأحيانا ً أخرى اضطرت أن تسكن املدارس العامة
لفترة من الوقت ،حتى جتد مكانا ً تأوي اليه ،أو اضطرت أن تعيش في خيمة النتظار البيت الذي يبنى من الزينكو.
وعملية التنقل هذه رافقها الكثير من مواجهة املضايقات واإلزعاج على الصعيد اجلسدي والنفسي.
امرأة من غزة تقول« :خرجنا من املنزل بعد التهديد بالقصف ،وجلأنا للمدارس ثم لبيت أهلي ،قمنا بترميم
البيت بجهودنا اخلاصة بعد احلرب ،وعشنا فيه ،أحسن من اخلروج والذهاب عند األهل ،الن ال أحد يتحمل
أحد ،ولو حتملوا فلبعض الوقت ال يحتملون ملدة طويلة ،عندي أبناء في كل مراحل التعليم ابتدائي،اعدادي،
ثانوي».
وأخرى تقول« :عشنا في املدارس وعند األهل في مدينة الشيخ زايد ،ويعيش معي ابني املتزوج مع زوجته،
ولي ابنني في اجلامعة وواحد خريج وال يعمل ،وحاليا ً نعيش في بيت بنته لنا الوكالة مكان البيت الذي
هدم ،ولكن ليس على قدر منزلنا الذي هدم».
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والفتيات أيضا يعانني الكثير ،تقول إحدى الفتيات« :ال جتد الفتاة أقل مقومات احلياة التي نتمناها في سننا،
ومعزوالت عن الناس والنشاطات والزيارات العائلية ،مما يتسبب بحالة نفسية صعبة وضيق».
بعض األسر اضطرت ألن تعيش مع أفراد أسرتها املتزوجني ،فمنهم من سكن في مدارس الوكالة لفترة مؤقتة،
ثم انتقلوا للسكن مع أوالدهم املتزوجني .األوالد املتزوجون لهم عائالتهم وأضيف عائلة أخرى ألفراد العائلة
األصلية ،مما يزيد االكتظاظ والضيق داخل البيت ،وال يتيح اجملال ألي من أفراد األسرة ملمارسة حياتهم العادية
الطبيعية .يزداد الوضع تعقيدا ً إذا كان أحد أفراد األسرة يعاني من مرض أو حالة خاصة .وقد شاركت إحدى
النساء حالها الصعب ،حيث أن لديها ابن معاق ،وهو بحاجة إلى عناية خاصة ،وانتقالها للعيش مع عائلة
ابنها ،ال ميكنها من العناية بابنها وتوفير الظروف املناسبة له ،والطفل كان قلقا ً من ترك عائلته له ،كان يقول
لهم« :أرجوكم ال تنسوني عندما تهربون».
تروي النساء بالتفصيل عن ضيق احلال الذي يعانني منه بسبب االنتقال إلى أماكن ضيقة للعيش بها ،وهذه
بعض االقتباسات لنساء حتدثن عن ذلك.
إمرأة من غزة« :االسرة تعاني من ضيق في احلال ،حيث نسكن في بيت االبن ،البيت صغير وال يسع أحد،
والزوج مريض ،وقد قام باجراء عملية غضروف ،ولدينا ولدين في اجلامعة ،ويكون البيت كل يوم مثل السوق
من كثرة الساكنني فيه».
إمراة أخرى من غزة تقول« :سكنا في املدارس مدة عشرة أيام ،وبعد ذلك عشنا عند أهلي في غزة مدة
ورجعنا إلى بيتنا املتضرر أحسن ما نسكن عند حد ،ألن ال أحد يحتمل أحد ،و زوجي مريض».
كذلك فقد عمد اجليش اإلسرائيلي لتصوير املنازل وهي تهدم ،وعرضها ألصحابها وهم في السجون من أجل
تعذيبهم أكثر ،إن رؤية املنازل وهي تهدم سواء مباشرة أو من خالل الصور ،سبب لهم أمراض الضغط والسكري
بسبب احلزن والضيق الشديد الذي حصل لهم.
ونتيجة التنقل ،فالشعور بالتشتت وعدم االستقرار هو شعور رافق الكثير من العائالت ،أنهم اضطروا للسكن
في املدارس اجلكومية ومدارس الوكالة أو في بيوت اجليران.
يصف املشاركون واملشاركات أحوالهم عند هدم منازلهم وخاصة في غزة نتيجة احلرب ،حيث يقول أحد
املشاركني« :عند هدم املنازل نادى اجليش عبر مكبرات الصوت لنخرج من املنازل خالل دقائق ،وإال سيهدمون
املنازل فوق رؤوسنا ،فخرجنا جميعا ًمذعورين ،وبعدها فصلوا الرجال عن النساء واحتجزوا الرجال ،وطلبوا
منا التوجه ملدارس الوكالة ،وهدموا البيوت باجلرافات هدما ً كلياً ،ولم يبقوا أي شيء».
وتقول إحدى املشاركات« :واهلل خرجنا حافيني وفي منا تركوا أبناءهم صغار في البيت من اخلوف ،ثم عادوا
ليحضروهم».
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عانت األسر الكثير نتيجة هدم منازلها ،واضطرارها للبحث عن مكان يأوي أفرادها ،وأيضا ً بسبب املعاناة التي
واجهووها نتيجة فقدان ممتلكاتهم ،وأيضا أصيب البعض منهم بجراح نتيجة الردم.
االنتقال إلى املكان اجلديد ،خاصة إذا لم تتوفر فيه مقومات احلياة الكرمية ،يرافقه بروز الكثير من املشاكل بني
أفراد األسرة .امرأة من غزة شاركت اجملموعة بحجم املعاناة التي تواجهها بسبب هدم منزلها وانتقالها إلى
مكان سكن صغير املساحة ،حيث أنها تعاني من مشاكل مع زوجها ،وال تستطيع أن تقوم مبا تريده ،وليس لها
حرية اختيار الطعام أو وقت الراحة أو اجللوس مع زوجها ،تقول أن أطفالها ال يستطيعون اللعب بحرية داخل
البيت ،ومعظم الوقت تبقى هي وأبناؤها داخل الغرفة ،ويخرج الزوج وال يعود إال وقت النوم ،وعالقتها متوترة مع
من في البيت وتشعر أنها غريبة ،الزوج يعاني من إصابة في رجله وال يرى بعينه ،ويعيش على املسكنات وال
أمل في شفائه ،وهذا عبء آخر يضاف للزوجة وللزوج أيضا ً.
وهذه بعض االقتباسات لنساء من غزة يصفن حالهن وأحوال أسرهن بعد هدم منازلهن.
إمرأة من غزة« :أخرجونا من حتت الردم انأ وزوجي وأوالدي ،وأصبنا بجروح عميقة ،حيث أن البيت قصف في
الساعة اخلامسة صباحاً ،والبيت كان زيكقو ،ونحن اآلن نعيش في بيت باإليجار بعد اللجوء للمدارس
مدة أحد عشر يوماً ،وأعاني حتى اآلن وأنا أعمل في مشاريع».
بعض األسر اضطرت ألن تعيش مع أفراد أسرتها املتزوجني ،فمنهم من سكن في مدارس الوكالة لفترة مؤقتة،
ثم انتقلوا للسكن مع أوالدهم املتزوجني .واألوالد املتزوجون لهم عائالتهم وأضيف عائلة أخرى ألفراد العائلة
األصلية ،مما يزيد اإلكتظاظ والضيق داخل البيت ،وال يتيح اجملال ألي من أفراد األسرة ملمارسة حياتهم العادية
الطبيعية .يزداد الوضع تعقيدا ً إذا كان أحد أفراد األسرة يعاني من مرض أو حالة خاصة،
ميكن تلخيص وضع األسر ومكان السكن وسعة املساحة ،أنه بغض النظر عن مكان السكن سواء خيمة أو
بيت من الطوب ،وسواء سكنت العائلة لوحدها ضمن أسرة نووية أو ضمن أسرة ممتدة ،فاملشاكل متشابهة
من حيث ضيق املكان وحالة التشتت وعدم االستقرار .لذا ،عدم توفر السكن املالئم ،فقد مت انتهاك احلقوق
األخرى لألسرة ،فاحلق باخلصوصية مت انتهاكه ،واحلق باحلركة مت تقييده ،واحلق بالراحة والرفاهية انتهك ،وحق
األطفال باللعب مت حرمانهم منه ،والنساء عانني بشكل واضح كونهن املسؤوالت بشكل رئيسي عن تدبير أمور
األطفال والعائلة ،فعدم توفر املكان املالئم ،يلقي أعبا ًء نفسية وجسدية ومسؤوليات إضافية على النساء ،من
أجل تدبير أمور العائلة.
 2 .1 .2توقيت التبليغ عن هدم المنازل
من خالل املقابالت التي متت مع الثالثني مشارك ومشاركة من األسر التي هدمت بيوتها ،واملشاركون في
املقابالت ،كانوا اآلباء واألمهات ،فقد كانت نتائج اإلجابات ،أن ثالثة وعشرون منهم ذكروا بأن الهدم مت بدون
سابق إنذار ،والسبعة اآلخرين ،واحد منهم مت تبليغه قبل يوم واحد فقط وآخر قبل أسبوعني ،ومشارك آخر مت
تبليغه بقرار هدم منزله قبل شهر ،وثالثة منهم مت ابالغهم قبل ستة شهور ،وآخر قبل عام .أي أن الهدم كان
في أغلب احلاالت مفاجئا ً ودون سابق إنذار .وفي غزة حتديدا ً كان الهدم مفاجئا ً بسبب احلرب على غزة.
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وعن مبرارات هدم املنازل ،فقد كانت ااملبررات بشكل رئيسي التي ادعاها االحتالل االسرائيلي  ،في شكلها
هي ثالثة أسباب ،وهي بسبب البناء وعدم الترخيص ،أو إليقاع عقوبة جماعية بسبب وجود ابن استشهادي،
والسبب اآلخر نتيجة القصف ،وخاصة في غزة.
 2 .1 .3إخراج مستلزمات ومقتنيات المنزل
أجمع املشاركون واملشاركات الذين متت مقابلتهم ،أنه في معظم احلاالت ،مت هدم البيت بشكل مفاجئ وفي
ساعات مبكرة ،لذا لم يكن هناك مجال إلخراج محتويات من املنزل ،في حاالت قليلة ،مت إخراج محتويات املنزل ،
وذلك بسبب أن العائلة كان لديها علم بقرار هدم املنزل .كان الهم األكبر للعائالت أن يخرجوا من املكان بأمان،
خوفا أن يهدم البيت على أصحابه .بغض النظر أنه مت اخراج مستلزمات وأدوات أم لم يتم ،فاخلسارة هي ذاتها،
ألن البيت هدم وخسرته العائلة ،لذا فتعويض البيت ليس بالشأن السهل ،وخاصة أن البيت كما ذكر الكثير من
املشاركني واملشاركات ،أنه يحوي كافة ذكريات العائلة ،فهو مكان جلمعهم في املناسبات ،وخاصة السعيدة،
فخسارة البيت ،يعني فقدان الذكريات اجلميلة واألحداث السعيدة التي شهدوها وعاشوها في بيوتهم ،من
والدة األطفال وجناح أوالدهم وزواج أبنائهم وقضاء األوقات اجلملية مع األهل واألصدقاء.
 2 .1 .4مشاعر وردات فعل كل من الرجال والنساء مع الحدث
أشارت مجموعات النقاش التي متت في غزة والضفة والقدس ،بأن احلالة التي مرت بها العائالت التي هدمت
بيوتها حني حدوث الهدم ،كانت صعبة جداً ،حيث انتابت مشاعر احلزن والكآبة والقلق واخلوف والتوتر واإلحباط
الرجال والنساء واألطفال على حد سواء ،وما زالت هذه املشاعر ترافقهم.
وقد وصفوا حالتهم بالتعابير التالية :العائلة بدأت من الصفر  -احلزن والكآبة واالنتقال للعيش في مكان جديد
يسبب االنهاك  -حالة من الشتات وخيبة األمل  -أين كنا وأين صرنا  -لم نكن في كامل وعينا  -فترة سيئة
جدا ً  -نبحث عن مساعدات وأغطية لتحمينا من البرد  -حصلنا على مساعدات ولكن ال تكفينا  -مررنا بظروف
سيئة جدا  -خسرنا كل شيئ -علينا أن نتأقلم مع ظروفنا اجلديدة الصعبة.
يصف املشاركون واملشاركات أحوالهم عند هدم منازلهم وخاصة في غزة نتيجة احلرب  ،حيث يقول أحد
املشاركني:
وهذه بعض االقتباسات لنساء من غزة يصفن حالهن وأحوال أسرهن بعد هدم منازلهن.
املشاعر تنطوي على حزن وحسرة على املاضي ،فالبيت تهدم واألم توفيت واألب يعاني من السرطان ،وإثنان من
األبناء في السجون اإلسرائيلية ،ولم يبق احلال كما كان قبل الهدم ،كلها ظروف حزن وإكتئاب وحسرة على
املاضي والذكريات.
ما ميكن استنتاجه من خالل النقاش في اجملموعات ،أن التعبير عن املشاعر اختلفت بني الرجال والنساء ،فالرجال
كانوا يحاولون إخقاء مشاعرهم ،وخاصة عن األطفال ،حتى ال تنتقل مشاعر اخلوف والقلق إلى أفراد األسرة
الباقني .بينما ذكرت النساء في إحدى اجملموعات ،أن النساء كن أكثر قدرة أو ميل للتعبير عن مشاعرهن بالصراخ
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والعويل أحيانا ً .وما يلفت االنتباه في نقاش اجملموعات ،أنه يوجد فرق في التعبير عن املشاعر بني الضفة وغزة،
فقد عبر املشاركون في غزة بوضوح وبتفصيل وبجرأة أكبر عن املشاعر التي مروا بها ،من أحاسيس بالرعب
واأللم واحلزن ،ومشاعر الصدمة والذهول ،مقارنة باملشاركني في الضفة .في بعض اجملموعات التي عقدت في
الضقة الغربية ،لم يتم التعبير بوضوح عن املشاعر ،وكان احلديث يتركز بشكل أكبر حول مواقفهم من هدم
البيوت ،ميكن تفسير ذلك بأن الطريقة التي هدمت فيها البيوت في غزة تختلف عنها في الضفة ،فهدم املنازل
في غزة ترافق مع احلرب والهجوم بالصواريخ ،لذا فاملشاعر واألحاسيس التي رافقت احلدث ،ما زالت ترافقهم
من هول احلدث.
هذه بعض االقتباسات جملموعة من املشاركني من غزة:
«لم اكن أتوقع ما حدث ،كنت متفاجئا ً ومصدوما ً .حيث تعرض بيتنا للقصف ونحن نائمني ،إثر القصف
استشهد اخي وأصيب أخي اآلخر بجراح بالغة اخلطورة ،من أسوأ اللحظات التي مررت بها بحياتي».
«طبعا شعور خوف وقلق ،واألسوأ من ذلك منظر استشهاد الشباب أمام باب البيت».
«شعرت بألم وصدمة وذهول ملا رأيته أمامى ،وأيضا ً بالغضب وكنت مشتت التفكير».
ولكن في كال احلالني في غزة والضفة ،فأنهم أجمعوا بأن النساء والرجال تأثروا بفاجعة احلدث وبهول املصيبة
التي أملت بهم ،وأحيانا ً كانت النساء أكثر خوفا ً من الرجال ،بسبب اخلوف على األزواج واألطفال على حد تعبير
بعض النساء في مجموعات النقاش.
لقد وصف املشاركون واملشاركات في مجموعات النقاش في غزة بالتفصيل كيف هدمت املنازل ومشاعرهم
حينها ،واستعادوا الذكريات بشكل دقيق .حيث قال أحد املشاركني من غزة:
«احنا كانت حالتنا بالصفر وأقل من الصفر كمان ،أنا كنت أدور على بيت ،وهي كانت تلم األوالد
وتواسيهم».
وآخر شارك بالقول:
«هو الصراحة كان فيلم اكشن ،إصابات وشهدا وبيوت بتتجرف وبتنهدم من ناحية ،ومن ناحية تانية
خوف ورعب ،كل يوم ضرب ،أانا كنت بدور ،كان اشي صعب الصراحة ،والعالقات االجتماعية مهمة جدا ً
والزم تكون مترابطة».
«انهدم البيت وانقصف واهلي كانوا جوا البيت ،تخيلي كانت أمي وزوجتي وأوالدي وبناتي وأختي داخل
البيت ،والبيت مقصوف من الساعة  10بالليل إلي الساعة  3الصبح ،وما حدا كان متأمل حدا يطلع
عايش ،وكان هادا اخلوف والرعب كل يوم يتكرر على مدار حياتنا ،كنا مش قادرين ،يدوب تقدر تطلع أوالدك
من أزمة ألزمة علشان يعيشوا».
شعر األفراد أنهم ميرون في فاجعة ،وخاصة في قطاع غزة ألن الهدم كان نتيجة احلرب ،وهدمت البيوت بشكل
مفاجئ ،وكان هناك قلق خوف أن يكون أفراد األسر في داخل املنازل .وصف املشاركون من غزة مشاعرهم بأنهم
كانوا محطمي النفسية ،فقدهدمت بيوتهم ولم يستطيعوا أن يخرجوا أي شيئ من ممتلكات ومقتنيات
منازلهم ،فبقي كل شيئ ،وذكرياتهم أيضا ً حتت الركام .ولكن يذكرون أن ما خفف املصيبة عليهم قليال ً أن
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أوالدهم وأزواجهم خرجوا ساملني .وما ذكره البعض أن جماعية املشكلة واملصيبة هون املوضوع على البعض،
فالذي يحصل على الغير يحصل عليهم ،كما ذكر بعض املشاركني في مجموعات النقاش في غزة.
وما زالت مشاعر اخلوف تنتاب النساء والرجال حتى اآلن ،فقد ذكرت إحدى املشاركات من غزة:
«حتى هذا اليوم أخاف كثيرا ً ونفسيتي محطمة ولست مرتاحة».
وكذلك فإن التأثير على األطفال كان شديداً ،فأحد املشاركني حتدث عن مشاعر األطفال إزاء موضوع هدم
البيوت ،حيث قال:
«أنا متأكد لو عملتوا دراسة نفسية على األطفال ،ما تالقي حدا سليم ،تخيل إنك تالقي طفل يصحى
مفزوع بنص الليل ،يالقي احليطة مهدومة وهو نامي في الشارع ،إحنا الصراحة ما اهتمينا باجلانب النفسي،
وال املؤسسات احلقوقية اهتمت ،كمان إحنا كان الواحد يدوب يقدر يهتم مبشاكل احلياة ،ونسينا مشاكل
األطفال النفسية واملؤسسات ما انتبهت لهيك موضوع باملرة مع أطفالنا ،فكلهم عندهم مشاكل
وكتيره كمان ،فكان الطفل يفرغ طاقته في الشارع ،بدو يؤدي حياة وبس ،فالطفل صعب ينسى ،بعيدا ً
عن االحتالل ،أنا ملن انطخيت من حماس ،كان عمر ابني  3سنوات ،بس لليوم ملن بيشوف الراجل بيقول
إلي بابا هي إلي طخك ،وبيشاور عليه ،شوفي رد الفعل».
وبالرغم من معاناة النساء والرجال ،إال أن ردات الفعل في التعامل مع املوضوع رمبا اختلفت بني الرجال والنساء،
وحيث كما ذكر في إحدى اجملموعات ،أن النساء في بعض األحيان ،كن أكثر عملية في التعامل مع املشكلة،
حيث تقول إحدى املشاركات في إحدى اجملموعات في غزة:
«في احلرب حتى الصليب ما كان قادر يعمل لنا تنسيق ،وكنت أخرج وأذهب لبيتي املهدم ،وأحضرت بعض
األغراض ،وكنت أقوى من زوجي».
أفادت املشاركات كذلك ،بأن الرجال كانوا يقضون الوقت مع بعضهم البعض يتحدثون ،ولكن النساء هن اللواتي
يقمن بتدبير أمور األطفال والعناية بهم .وفي بعض األحيان ،كان األزواج يبحثون عن راحتهم الشخصية ،وال
بهم العائلة العام ،تاركني هذا الهم للنساء لتدبير أمور أبناءهم.
يفكرون ّ
ولكن ،بعض املشاركات ذكرن أن إحساس األزواج بزوجاتهم زاد ،بسبب أنهم مروا بنفس الظروف الصعبة ،من
اخلوف والقلق والرعب إزاء ما حدث.
والرجال في مجموعات غزة ،عبروا عن مشاعرهم وردود أفعالهم إزاء ما حدث ،أنهم كانوا قلقني ،ولكن يحاولون
أن ال ينقلوا اخلوف إلى زوجاتهم .وكانوا عمليني ،حيث كانوا يبحثون عن منطقة للعيش بأمان ،بعيدا ً عن
املنطقة التي كانوا يسكنون بها .وأيضا ً فإن دورهم خالل احلرب ،كان يتمحور حول إيجاد سيارات إسعاف إلنقاذ
املصايني ونقل جثث الشهداء.
في مجموعات النقاش في الضفة ،ذكرت املشاركات ،أن اجلرافات كانت حتضر لهدم البيوت ،وكان الرجال والنساء
أحيانا ً يتصدون لها حملاولة منعها من هدم بيوتهم ،وفي معظم األحيان ،كان من الصعب الوقوف أمام اجلرافات،
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وذلك ألن العشرات من اجلنود كانوا يرافقون اجلرافات حني وصولها ،لذا كان من الصعب وقوف الرجال أو النساء
أمام ذاك الكم الكبير من اجلنود ،وكانوا يشعرون باخلوف واحلزن والعجز .وتضيف النساء ،بأن مشاعر احلزن
واإلحباط واليأس قد شعر بها الرجال والنساء على حد سواء ،لكن يوجد اختالف من حيث طبيعة املشاعر،
فالرجال شعروا بأن هدم املنزل قد مس رجولتهم والتي تتمثل بتوفير احلماية /األمان /املأوى...الخ ،بحيث ينظر
إلى منزله الذي يرمز إلى قدرته املادية وقدرته على احلماية وتوفير األمان لزوجته وأبنائه ،والبيت قد هدم ،ويقف
عاجزا ً ال حول له وال قوة ،وقد أدركت النساء هذه املشاعر ،خصوصا ً وأنها شعرت أن زوجها أو أخيها أو أبيها
ضعيفا ً وعاجزا ً عن توفير احلماية واملأوى لعائلته ،وبالتالي قدمن الدعم النفسي لهم كي ال ينهاروا نفسيا ً
أكثر ،وبالتالي خففن عن الرجال مشاعر اليأس والعجز ،ووعدن الرجال بالصمود والوقوف إلى جانبهم وحتمل
تبعات ما حدث.
إن النساء شعرن باإلحباط والعجز والقهر ،ويدركن أن أزواجهن كانوا يكبتون مشاعر الغضب والعجز ،بحكم
أنهم رجال أقوياء ولديهم القدرة على التحمل ،والنساء هن من كن بحاجة إلى الدعم ،وهو ما قام به الرجال.
فالرجل هو من ساند زوجته أو والدته ،وردد كلمات تعني على الصبر والتحمل في سبيل االستمرار في احلياة،
واحلث على البدء من جديد .وبذلك أصبح الرجل أكثر تعاطفا ً مع زوجته ،التي باتت نفسيتها محطمة ،وتعتريها
مشاعر من الضعف والعجز والقهر ،خصوصا ً وحسب ما ذكرت النساء في إحدى اجملموعات ،أن املرأة ال حتتمل
منظر األثاث وحاجياتها وقد أصبحت محطمة.
من خالل مجمل النقاش الذي حصل في اجملموعات ،كان واضحا ً أن الرجال والنساء والذكور والعائالت في كافة
األسر ،قد تأثرت بشدة نتيجة هدم منازلها ،ولكن ميكن أن طريقة التعبير اختلفت عند الذكور عنها عن اإلناث.
فمثال ً في إحدى اجملموعات مع الرجال في الضفة ،كان هناك ترددا ً حتى للحديث في هذا اجلزء ،كانت إجابة
الرجال غير واضحة بعض الشيء ،ولم تكن حاسمة ،فكلما مت السؤال أكثر عن مشاعرهم ،كان هناك تردد
في اإلجابة ،وميكن تفسير ذلك بسبب عدم القدرة على التعبير عن املشاعر ،أو عدم الرغبة في اإلجابة .ولكن
في غزة ،كان هناك تعبيرا ً واضحا ً وشفافا ً عن احلدث ،ميكن تفسير ذلك أن املشاعر هي نتيجة لهول احلرب
وقسوتها ،وليس لهدم املنازل فقط ،فاملشاعر اختلطت نتيجة ملا عانوه في احلرب على غزة ،إضافة إلى خسارة
منازلهم وحالة التشتت التي عاشوها.
وميكن القول أن ردات الفعل اجتاه احلدث ،من الطبيعي أن تكون مختلفة عند كل شخص عن اآلخر ،فال ميكن
احلسم أن ردات الفعل لدى الرجال في غزة كلها كانت متشابهة ،أو بني الرجال في الضفة أيضا ً متشابهة ،فردة
الفعل تختلف بنا ًء على التجربة والنضج وحجم التفاعل والتعاطي مع املوضوع ،والهدف من نقاش هذا اجلزء،
ليس لنقاش من تأثر أكثر ،ولكن للتعرف على املشاعر اخملتلفة وردات الفعل املتباينة ،التي أصابت من هدمت
بيوتهم .القاسم املشترك الذي تبني أن وقع املصيبة كبير بني الرجال والنساء في الضفة وغزة ،وجميعهم
كانوا يبحثون عن مكان آمن حلماية أبنائهم ،ويحاولون التخفيف عنهم ،ويحاولون دعم بعضهم البعض.
ما ميكن استنتاجه في هذا اجلزء املتعلق باملشاعر اجتاه هدم البيوت ،أن الرجال والنساء في غزة ،وصفوا بدقة
وبنفصيل كيفية هدم بيوتهم واملشاعر اخملتلفة التي انتابتهم خالل عملية قصف املنازل وهدم البيوت،
ووصف املشاعر واستعادة الذكريات بتلك الدقة ،يعبر عن مدى اإلحساس الدائم بالغضب واحلزن على بيوتهم
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وممتتلكاتهم التي خسروها ،أيضا ً فإن التفاصيل التي مت ذكرها ،تشير إلى أن األفكار واملشاعر ما زالت في
داخلهم وال ميكن أن ينسوها ،وخاصة القلق الذي صاحبهم خالل احلرب ،فالقلق كان على األزواج وعلى األطفال
وعلى األقارب ،وكان هناك خوف بسبب اجملهول.
ومن ناحية أخرى ،فإن الرجال والنساء تأثروا بشدة ملا حصل من هدم بيوت ،ولكن التعبير عن املشاعر كان
بطريقة مختلفة ،فالنساء عبرن بالبكاء والصراخ أحياناً ،وعبرن عن مشاعرهن وحزنهن بشكل مباشر ،بينما
الرجال كان التعبير بشكل غير مباشر ،فقد بدا احلزن واحلسرة عليهم ،ولكن دون أن يعبروا بالبكاء .وبدا من
خالل نقاش اجملموعات ،أن حالة الدعم املتبادلة بني النساء والرجال ،فأحيانا ً كانت النساء تقوم بدعم الرجال،
وأحيانا ً أخرى كان الرجال يقومون بدعم وتقوية زوجاتهم.

 2 .2المحور الثاني :أثر هدم المنازل على النوع االجتماعي

في هذا اجلزء سوف يتم تناول التغيرات التي حصلت على األدوار الثالثة التي يقوم بها كل من الرجال والنساء
نتيجة هدم املنازل ،واألدوار هي :الدور اإلجنابي والدور االنتاجي والدور السياسي واجملتمعي.

 2 .2 .1الدور اإلنجابي لكل من الرجال والنساء
ويشمل هذا الدور العناية بالبيت واألطفال وتدبير أمورهم مبا يضمن بقاء األسرة ،وكذلك فإن هذا الدور يشمل
الزيارات االجتماعية التي يقوم بها كل من الرجال والنساء ،وأيضا ً فإن العناية بصحة األطفال ومتابعاتهم
الطبية ،تدخل ضمن هذا الدور .بدا من خالل مجموعات النقاش ،أن الدور اإلجنابي في األسرة هو من مسؤولية
النساء بشكل رئيسي ،حيث تقوم األم وبناتها بهذا الدور ،والرجل ال يساعد كثيرا ً بالرغم من إدراكه حلجم
املسؤوليات امللقاة على زوجته ،وخاصة أن كثير من النساء يعملن في تربية املاشية وفي الزراعة املنزلية.
وحول زيادة املسؤوليات لكل من األب واألم بعد هدم املنزل ،فقد تبني من نتائج االستمارات ،أنه إذا زادت املسؤوليات
واألعباء على األب بعد الهدم ،فكانت نسبة املوافقني على ذلك ما نسبته  ،%59وغير املوافقني شكلت ما
نسبته  ،%39بينما شكلت نسبة احملايدين ما نسبته  .%12وكان عدد اإلجابات  .113واإلجابة التي تتعلق بزيادة
املسؤوليات واألعباء على األم بشكل كبير بعد هدم املنزل ،وافق على ذلك ما نسبته  ،%63وكانت عدد اإلجابات
.121
بالرغم من أن اجملموعة مالت باجتاه املوافقة على زيادة األعباء واملسؤوليات على األم بعد هدم املنزل مبقدار ،%5
عن النسبة التي حصل علها األب ،ولكن نسب غير املوافقني على زيادة األعباء على األب كانت تفوق بنسبة
 ،%15أي أنه وجد اعتراف من اجملموعة بأن زيادة األعباء واملسؤوليات املنزلية حتملتها األم بشكل رئيسي .وأيضا ً
حول التوجه للمؤسسات الطبية ملعاجلة اآلثار السلبية لهدم املنازل لدى ااألطفال ،فإن اجملموعة وافقت بنسبة
 ،%59أن هذه مسؤولية األم ،ونسبة الذين لم يوافقوا كانت  ،%31ونسبة من وافقوا أن التوجه للمؤسسات
الطبية كان دور األب بشكل رئيسي ،كانت نسبتهم  ،%38ونسبة من وافقوا أن املسؤولية هذه زادت على األب
كانت  .%43أي أنه مبقدار الضعف ونصف تزيد نسبة الذين اعتبروا أن مسؤولية متابعة األطفال الطبية ،هي
من مسؤولية األم عن مسؤولية األب بشكل رئيسي ،وهذه املهمات هي ضمن الدور اإلجنابي الذي تقوم به
النساء ،وبهذا يكون قد أضيفت أعباء جديدة لألم ضمن الدور اإلجنابي.
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 2 .2 .2الدور االنتاجي
تبني من خالل نقاش اجملموعات ،أن العمل خارج املنزل هو من مسؤولية الرجال بشكل رئيسي ،األب واألبناء هم
الذين يقومون بهذا الدور في معظم احلاالت التي متت مقابلتها ومجموعات النقاس التي عقدت ،ولكن في
مجموعات النقاش التي عقدت ،فالنساء ذكرن أنهن يساهمن في العمل االنتاجي وبشكل رئيسي داخل
املنزل ،مثل العناية باملاشية والزراعة املنزلية .وتتنوع املهام االنتاجية التي تقوم بها النساء داخل املنزل ،وذلك
حسب املنطقة التي تعيش بها النساء ،في املناطق التي يتم فيها تربية األغنام والزراعة ،فإن النساء يقمن
بالعناية باألغنام وحتويل حليب املاشية إلى أجبان ،وجلب احلطب لعملية الطهي والغسيل.
وذكرت النساء في مجموعات النقاش ،أنهن يساهمن في الدور االنتاجي في وقت اإلضطرار ،للمساهمة في
حتسني وضع األسرة اإلقتصادي ،حيث أنهن في بعض احلاالت يعملن في الزراعة ،وأحيانا ً عامالت في املستوطنات
اإلسرائيلية ،كما ورد في مجموعة نقاش مع نساء في منطقة الغور ،وفي احلاالت التي حتتاج فيها األسر مادياً،
فإن النساء يخرجن للعمل للمساهمة ولدعم أسرهن .البعض اآلخر ذكر أن هدم املنزل دفعهن للعمل في
الزراعة ،وذلك ملساعدة أزواجهن ،ومبا يساعد في توفير املال الالزم إلعادة البناء ،وليس ذلك فحسب ،وإمنا العمل
لساعات أطول .وقد قالت سيدة « :لو أتيح لي العمل ليال ً في قطعة أرض زراعية لن أتوانى عن ذلك».
بعضهن ذكر أنهن يعملن في تنظيف املنازل في املستوطنات .وأشارت النساء كذلك في مجموعات النقاش
التي عقدت في غزة ،بأنهن في كثير من األحيان يرغنب بالعمل خارج املنزل ،اال أنه ال يوجد فرصة لهن ،حيث
البعض منهن تقدم بطلبات للعمل في وظائف ،ولكن لم يتمكن بسبب قلة الفرص وبسبب ،حسب أقوالهن،
أنهن بحاجة إلى واسطة للحصول على وظيفة.
وعن تأثير هدم املنازل ،إذا ما تغيرت أدوار كل من الرجال والنساء ،فقد اختلف احلال في اجملموعات اخملتلفة،
ففي بعض اجملموعات أجابت املشاركات بأن األدوار لم تتغير ،وبقي احلال على ما هو ،فالرجل هو املسؤول عن
الدور اإلنتاجي ،إن كان في األساس يعمل ،وبعض منهم لديه أبناء يساعدون آباءهم في العمل في البناء ،وفي
مجموعات أخرى ،فقد أفادت النساء بأنه نتيجة لهدم املنازل ولتعويض ما فقدوه ،فقد اضطر الكثير من األزواج
واآلباء للعمل ساعات إضافية ،واضطرت فيها الزوجة العمل إلى جانب زوجها في الزراعة .وال يوجد مصدر رزق
آخر سوى الزراعة أو العمل في املستوطنات ،سواء للرجل أو للمرأة في املناطق التي تقع في الغور .فالنساء
ضمن اجملموعة البؤرية ،يعملن في مزارع تابعة ملستوطنات إسرائيلية ،وفي نفس الوقت تعمل في مزرعة
فلسطينية باألجرة ،وبذلك تعمل عملني في نفس اليوم كي توفر املال .وينطبق احلال على الزوج واألخ واالبن.
أصبح اجلميع يعملون ساعات إضافية ،وعلى استعداد للعمل في  3وظائف في نفس اليوم.
أي أن الرجال والنساء أصبحوا يبحثون عن أعمال انتاجية إضافية ،من أجل توفير املال لتسديد احتياجاتهم
اليومية ،وكذلك لبناء بيوت بدل التي مت هدمها.
نتائج االستمارات بينت ،أن آراء املشاركني واملشاركات وعددهم  ،121بأن مواقفهم اجتاه أن األب اضطر للبحث
عن مصدر آخر للرزق ،كانت نسبة املوافقني  ،%53واحملايدين نسبتهم  ،%4ونسبة غير املوافقني شكلت .%43
بينما آرائهم اجتاه أن األم اضطرت للبحث عن مصدر آخر للرزق بعد الهدم ،فكانت نسبة املوافقني  ،%15وغير
املوافقني شكلوا نسبة  .%83وكانت نسبة أن البنات اإلناث اضطررن للبحث عن مصدر آخر للرزق بعد الهدم،
وكان عدد االجابات  ،110ونسبة املوافقني  ،%7بينما شكلت نسبة غير املوافقني .%87
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وحول سؤال إذا ما كان األبناء الذكور حاولوا البحث عن مصدر آخر للرزق بعد الهدم ،كان عدد االجابات ،113
وافق على ذلك ما نسبته  ،%50بينما شكلت نسبة غير املوافقني ما نسبته  .%45أي أن املشاركني واملشاركات
اعتبروا أن مسؤولية تدبير األمور من الناحية االقتصادية هو بشكل رئيسي لألب ولألبناء الذكور ،وليس مهمة
رئيسية لإلناث في املنزل ،حيث كانت النسب ضئيلة اجتاه موضوع أن تبحث الزوجة أو البنات اإلناث عن عمل،
من أجل حتسني وضع األسرة اإلقتصادي.
أي أن اجتاهات املشاركني واملشاركات أشارت ،وكأن العبء اإلقتصادي والدور االنتاجي هو مسؤولية األب ،أكثر
منه مسؤولية لألم ،حيث أن نسبة املوافقني للبحث عن مصدرآخر للرزق لألب مقارنة باألم ،كانت مبقدار ثالثة
أضعاف ونصف .ونسبة من وافق على أنها مسؤولية األبناء الذكور مقابل أنها مسؤولية البنات اإلناث ،فقد
كانت النسبة  50إلى  ،7أي تقريبا سبعة أضعاف .أي أن اجملموعة لديها اعتقاد ،بأن مسؤولية البحث وحل
مشاكل األسرة اإلقتصادية هو مسؤولية األب واألبناء الذكور بشكل رئيسي.
بعد حتليل مجموعات النقاش واالستمارات ،نالحظ وجود توافق حول دور ومسؤولية األب والذكور االنتاجية،
ولكن لم يوجد انسجام أو توافق كبير بني نتائج مجموعات النقاش ونتائج االستمارات حول مساهمة املرأة
االنتاجية وعملها خارج املنزل ،في مجموعات النقاش ،تبني أن النساء يساهمن ويعملن في الزراعة وتربية
املاشية والعمل في املستوطنات ،ولديهن الرغبة في املساعدة لتحسني وضع األسرة اإلقتصادي ،ويبحثن عن
فرص عمل ،ولن يتوانني عن ذلك على حساب راحتهن ،لكن االستمارات لم تعكس هذه النتائج إلى حد كبير.
ميكن تفسير ذلك ،بأن اإلجابات أشارت إلى اجتاه املشاركني واملشاركات نحو بحث النساء والفتيات عن عمل
لتحسني وضع األسراالقتصادي ،ولم يتم اإلجابة على سؤال ،إذا ما بحثت النساء والفتيات عن عمل فعال ً
لتحسني أوضاع األسر اإلقتصادية بعد تعرض منازلها للهدم.
 2 .2 .3الدور السياسي و المجتمعي
حول ارتفاع مشاركة الزوجة في السياسة واألعمال التطوعية واخليرية بعد الهدم ،فقد أشارت نتائج
االستمارات ،وكان عدد اإلجابات  ،107ونسبة الذين وافقوا على ذلك كانت  ،%27ونسبة الذين لم يوافقوا
شكلوا ما نسبته  ،%50وشكل احملايدين ما نسبته ال  .%23والسؤال الذي يتعلق بارتفاع مشاركة الزوج في
السياسة واألعمال التطوعية واألعمال اخليرية بعد هدم املنزل ،فقد كانت نسبة املوافقني  ،%32واحملايدين ،%29
وغير املوافقني كانت نسبتهم  ،%39وعدد اإلجابات كان  .107أي أن االستمارات أشارت إلى نسب تقريبا ً متساوية
حول زيادة مشاركة األزواج والزوجات في العمل السياسي واخليري والتطوعي ،بالرغم من وجود فارق بنسبة %5
لصالح األزواج عن الزوجات ،إال أن النسبة لكال اجلنسني ليست عالية.
ومن خالل مجموعات النقاش ،فقد تبني أن مساهمة الرجال والنساء في األعمال السياسية واخليرية والتطوعية
قليل ،وقد ذكرت األسباب اخملتلفة لذلك ،ومنها انشغال النساء مثال بأمور البيت واألطفال ،وعدم توفر الوقت
اإلضافي ملمارسة هذا النوع من النشاط ،وأسباب أخرى لعدم توفر املؤسسات التي تعني بذلك ،وأحيانا ً أخرى،
فإنه ال يوجد قناعة لدى الرجال للمشاركة في األعمال التطوعية واجملتمعية .وفي إحدى اجملموعات ،وعن مدى
مشاركتهن في أعمال مجتمعية أو تطوعية ،فمجموعة من النساء في إحدى اجملموعات في غزة ،ذكرن بأنه
ال مجال للمساهمة واالنخراط في االنشاطات اجملتمعية ،أنه ال مجال بسبب عدم االستقرار وحياة التنقل
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التي يعشنها بعد احلرب ،وما يشغلهن هو كيف يحمني أطفالهن من خطر احلرب .ولكن بالرغم من تشابه
الظرف الذي تعيشعه النساء والرجال ،إال أن الرجال يقومون بأعمال ونشاطات في املؤسسات وفي البلديات،
ويشاركون في مجالس اآلباء ،وعندهم الوقت لفعل الكثير من النشاطات.
ولكن حول االجتاهات والقناعات ،وبالرغم من عدم االنخراط الفعلي احلقيقي في العمل السياسي واجملتمعي،
فإن مجموعات الرجال اعتبرت أن العمل السياسي واجملتمعي هو دور الرجال ،وأن موقع النساء الطبيعي هو
البيت للعناية بأمور البيت واألطفال ،وهذه بعض اقتباسات جملموعة من الرجال في غزة  ،حيث قالوا« :املرأة
مكانها فقط في البيت ،والذكور هم من يقومون بالدور اجملتمعي والسياسي».
«أنا الي بصرف علي البيت وبشارك كمان في املؤسسات».
«انا املسؤول عن كل شيء بالزيارات واملشاركات وحتى األعمال التطوعية».
«زوجتي من تقوم باألعمال املنزلية ،مثل الطبح واجللي ومراعاة األوالد ،أما عن املشاركة في األحزاب
واملؤسسات ،فهذا دور الرجال في مجتمعنا».
وحول األدوار الثالثة ،اإلجنابي واإلنتاجي واجملتمعي ،ميكن االجمال ،أنه يوجد تفاوت في االجتاهات والقناعات،
وخاصة املتعلقة باملرأة من ناحية عملها في البيت وخارج البيت ،ومساهمتها في العمل الطوعي واخليري
والسياسي ،والتفاوت كان واضحا ً بني غزة والضفة في مجموعات النقاش .وأيضا ً كان التفاوت واضحا ً بني
مجموعات الرجال عن مجموعات النساء ،سواء في غزة أو الضفة .بدا من خالل اجلمل والعبارت التي رددها
املشاركون الذكور في غزة ،بأنهم مقتنعون بأن الدور اإلجنابي هو دور املرأة بشكل كامل ،وأن الدور اإلنتاجي هو
من مسؤولية الذكور في العائلة بشكل رئيسي ،وبعض املشاركني من غزة كذلك ،عبروا عن أن األدوار األخرى
اجملتمعية والسياسية هي أيضا ً من مسؤولية الرجال ،ولكن ميكن للنساء املساهمة في الزيارات االجتماعية.
ولكن في مناطق الغور وفي منطقة اخلليل ،املشاركون واملشاركات في مجموعات النقاش ذكروا ،بأن النساء
خرجن أو حاولن اخلروج للمساهمة في العمل االنتاجي سواء في الزراعة او العمل في املستوطنات ،ميكن
تفسير ذلك بأن فرص العمل متوفرة أكثر في مناطق الضفة عنها في قطاع غزة ،لذا حتاول النساء العمل أو
البحث عن عمل ،بينما محدودية فرص العمل وقلتها هي عامل أساسي في عدم مساهمة النساء واخلروج
للعمل ،وبالتالي فان أفكار الرجال وقناعتهم اجتاه عمل املرأة ،يتشكل بالشكل الذي عبروا عنه ،وهو أن الدور
اإلنتاجي واالنفاق هو من مسؤولية الرجال بشكل رئيسي.
بالنسبة لألدوار السياسية واجملتمعية ،يوجد قلة في ممارسة هذه األدوار لكل من الذكور واإلناث ،وذلك بسبب
افتقار املناطق التي عقدت فيها مجموعات النقاش الى مؤسسات ومراكز ملمارسة أنشطة تطوعية أو
سياسية .ولكن بالرغم من محدودية وجود هذه املؤسسات ،إال أنه من خالل النقاش بدا واضحاً ،أن مساهمة
الرجال في األنشطة اجملتمعية أعلى من مساهمة النساء ،بسبب األعباء اخملتلفة التي تقوم بها النساء،
وبالتالي قلة الوقت املتوفر لديهن .ولكن في بعض اجملموعات ،فقد أشارت النساء إلى أهمية وجود املؤسسات
التي تعني بالنساء ،ومؤسسات لتمكني النساء ومساعدتهن على التفريغ النفسي ،وقد ذكرت النساء حجم
القهر واإلكتئاب الذي يعانني منه ،وأنهن بحاجة إلى مؤسسات لتمكينهن وتثقيفهن ومد يد العون لهن ،من
أجل التخفيف عنهن.
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 2 .3المحور الثالث :أثر هدم المنازل على العالقات داخل األسرة والمحيط
 2 .3 .1العالقات بين أفراد األسرة ،وتحديدًا العالقة بين الرجل والمرأة
من خالل مجموعات النقاش ،وعند نقاش اجلزء اخلاص بطبيعة العالقة ما بني الزوج والزوجة والعالقة مع أفراد
األسرة اآلخرين ،فقد تنوعت اإلجابات ،حيث أن ديناميكية العالقة في بعض العائالت تغيرت ،وفي البعض اآلخر،
فإن العالقة بقيت كما هي تسودها عالقة احملبة واأللفة والتعاون واالحترام بني أفرادها .ومجموعات أخرى عبرت
أن العالقة بني أفرادها يسودها أجواء من احلب والتفاهم واملشاركة واالحترام ،وبقيت العالقة في هذا الشكل
واملضمون ،وقد شارك أحد الرجالب القول« :العالقة قوية وأنا وزوجتي ال منلك غير محبتنا وهي التي تقوينا».
وما هو ملفت وشهد تغيرا ً ملحوظاً ،أن أصبح الزوج أكثر احتراما ً لزوجته بعد الهدم ،كونها أصبحت تشاركه
العمل في الزراعة ،انطالقا من تفهمه حلجم املسؤوليات التي تقع عليها ،فهو يدرك أن مسؤوليات زوجته أو
أخته أو أمه كبيرة ومتنوعة في املنزل ،ترعى األبناء والبيت واملاشية ،وخارج املنزل تعمل معه في األرض ،وتقوم
بالواجبات االجتماعية.
وفي أحيان أخرى ،شعرت النساء بأن أزواجهن تغيروا ،من حيث أنهم أصبحوا يقدمون الدعم النفسي لهن ،بعد
أن الحظوا أن نسائهم قد انهرن نفسيا ً وأصبحن مكتئبات ويائسات .وعن التغير في العالقة بعد هدم املنزل،
أصبح الرجل يدرك حجم املسؤوليات التي تقع على عاتق زوجته ،ففي السابق لم يكن يقدر حجم مسؤوليات
زوجته املنزلية ،أما اليوم فهو لم يعد متطلبا ً كما في السابق بسبب العبء اإلضافي على النساء ،ألنهن يقمن
بالدور اإلجنابي بالكامل ،الذي يتضمن العناية بالبيت واألطفال والعناية باملاشية ،وأيضا ً يعملن كمزارعات
ملساعدة أزواجهن .ومن اجلدير ذكره ،أن بعض النساء ذكرن أنهن أصبحن أكثر جرأة على طلب املساعدة من
أزواجهن في األعمال املنزلية.
بالنسبة حلدوث التوتر في األسرة ،فقد أشار حتليل االستمارات ،إلى أن املوافقني على أن نسبة التوتر زادت
بني أفراد األسرة كان صفراً ،%ونسبة  %91لم يوافقوا بأن التوتر زاد بني أفراد األسرة بسبب هدم املنزل ،وكانت
نسبة احملايدين اجتاه زيادة التوتر في األسرة بعد هدم املنزل هي  .%9بالرغم من أن بعض املشاركني واملشاركات
في مجموعات النقاش ذكروا ،أن ضيق املكان واحلال زاد من التوتر واملشاكل بني الزوجني ،بسبب أن الكل حزين
ويعيش أجواء الصدمة .وبعض العائالت مت تشتيتها ،فأفراد يعيشون مع أمهم في مكان ،والزوج يعيش في
مكان آخر .وسوء الوضع وخاصة اإلقتصادي الذي ينعكس بشكل تلقائي سلبي على احلالة النفسية وعلى
العالقات بني الزوج والزوجة ،وخاصة إذا كان الزوج عاطال ً عن العمل .وحاالت أشارت إلى أن تأثير الهدم كان
سلبيا ً وسيئا ً على العالقة بني األزواج .وفي حتليل االستمارات ،تبني أن ما نسبته  %55وافق على أن املشاكل زادت
بني الزوجني بعد هدم املنزل ،ولم يوافقوا على ذلك ما نسبته  ،%35واتخذ  %10موقف احلياد من زيادة املشاكل
بني الزوجني بعد الهدم.
ومن ناحية أخرى ،عبرت إحدى املشاركات من غزة ،بأن الزوج تغير إلى األسوأ في طريقة التعامل معها ،حيث
أنها وزوجها اضطرا لالنتقال ليعيشا عند أهلها ،وكان ينشب بينهما خالف بشكل دائم ،إلى حد التفكير
بالطالق ،ونشب اخلالف واحتد بسبب الضيق الذي عانيا منه بعد هدم منزلهما وانتقالهما إلى بيت آخر ،وخاصة
أن الزوج غير معتاد على السكن مع عائلة زوجته.
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وعن وضع اإلناث بشكل خاص ،وتأثر العالقة بهن في األسرة ،فقد أشارت املشاركات في مجموعات النقاش،
أنه نتيجة لهدم املنازل ،طرأ جديد على التعامل مع الفتيات اإلناث ،حيث أصبح اآلباء واألمهات قلقون أكثر
على بناتهم ،ويوجد تضييق على حركتهن ،فأصبحن محرومات من اخلروج من املنزل واالختالط باجليران .وفي
إحدى اجملموعات ،ذكرت إحدى املشاركات ،أنه يتم ممارسة الضغط على الفتيات اإلناث داخل املنزل ،حيث قالت،
بأنها تعيش في بيت خالها ،لذا حركتها محدودة جداً ،كونها ممنوعة من اخلروج من الغرفة بدون غطاء الرأس أو
اللباس الطويل ،وممنوعة أيضا ً من احلديث بحرية ،أو أن يخرج صوتها وهي تتحدث في الغرفة .وأيضا ً فإن سيطرة
الذكور زادت على أخواتهن ،بالرغم من أن السيطرة موجودة أصالً ،إال أن التحكم باألخوات االناث زاد ،وممارسة
التحكم والسيطرة تتم أحيانا ً من االخوة األصغر سنا ً من أخواتهم.
من خالل نقاش هذا اجلزء ،فإنه اتضح أن ديناميكية العالقات بني أفراد األسرة قد تغيرت ،فبعض األسر ،بقيت
العالقة جيدة ،وتسود احملبة والتعاون واملشاركة واالحترام بني أفرادها ،ولكن تبني أيضا ً في بعض االعائالت ،زاد
التوتر واملشاحنات بسبب سوء احلال وخاصة اإلقتصادي وضيق املكان ،وتبني مدى تأثير املكان وضيقه وعدم
توفر اخلصوصية ،على عدم متتع األفراد وخاصة اإلناث بعدم احلرية في احلركة ،وبالتصرف بحرية في البيوت
التي يسكنها ،وأيضا ً فقد اتضح تأثير هدم املنزل على زيادة حدوث املشاكل بني الزوجني .ولكن ما هو ملفت
لالنتباه ،أن االستمارات أشارت ،إلى أن نسبة موافقة املشاركني واملشاركات على زيادة التوتر بني أفراد األسرة
كانت صفراً %وأن نسبة املوافقة على زيادة املشاكل بني الزوجني كانت أعلى من النصف ،وهذا ميكن تفسيره أن
الزوج والزوجة يحاوالن قدر اإلمكان تخفيف التوتر وعدم عكسه على باقي أفراد األسرة ،ولكن في املقابل ،فإن
املشاكل ميكن أن حتصل بينهما ويتحمالن تبعاتها .وأيضا ً فإن البينات أشارت ،إلى أنه بالرغم من أن جميع أفراد
األسرة تأثرت عالقتهم ،إال أن اإلناث كن املتأثرات األكثر من حيث زيادة السيطرة والتحكم بهن ،وتقييد حركتهن
من قبل ذكور العائلة.
 2 .3 .2العالقة بين الزوج والزوجة وأفراد األسرة ،فيما يتعلق بأخذ القرار داخل العائلة
نقاش اجملموعات واملقابالت املعمقة التي متت مع املشاركني واملشاركات ،كشف عن وجود اختالف بطبيعة
العالقة ما بني الزوج والزوجة في األسر اخملتلفة ،في بعض العائالت فإن الرجال والنساء عبروا بأن العالقة مبنية
على التفاهم واحملبة واملشاركة ،وأن العالقة تكاملية ،وتناقش املواضيع ويتم حسم القرارات بعد النقاش
والتشاور.
يقول أحد املشاركني من غزة« :احلمد هلل العالقة تكاملية ،وبيكون التشاور حسب الرأي األصح ،ومن له
خبرة في املوضوع» .وآخر يقول« :مشاركة معايا على طول من البداية للنهاية».
ومشارك آخر قال« :احنا عايشني حياتنا على صحن واحد ،النساء عاطفيات ،أنا بحكم عقلي والقرار
األول واألخير الي ،وفي أمور الزم أشاركها في القرار ،ألنها شالت احلمل معي في كل حاجة ،مش معقول
اتركها هيك الزم تشاور».
ومشارك قال« :كل واحد فينا الو حدود موزعة الصالحيات ،وفي بينا تشاور أكيد بكل القرارات التي تخص
العائلة».
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ذكرت النساء ،أن الزوج بشكل عام يأخذ املشورة من زوجته ويشاركها همومه ،وهي بدورها تسانده وتخفف
عنه كي يصمد أمام الصعوبات ،وأن القرارات املصيرية مثل تعليم وزواج األبناء والعمل والسكن ،ال ميكن أن
ينفرد بها الزوج ،فهو يلجأ للزوجة أو األم كي يتخذان القرار معا ً .لكن فيما يتعلق بخروجه وعمله وأين يعمل
وماذا يعمل فهو يتفرد بها.
وعن أهمية املشاركة في القرارات قال أحد املشاركني« :ما في عجلة حياة بدون مشاركة» .ومشارك آخر قال:
«األم واألوالد مش غلط مشاركتهم ،الزم املشاورة بكل األمور وهذا حقهم».
وفي حاالت أخرى ،فإن الرجل هو صاحب القرار وبنفرد به وال يشاور ،حيث يقول أحد املشاركني من غزة« :القرار
األول واألخير الي أنا ،وفي شغالت معينة بشاورها فيها».
وبعض املشاركني الذكور ،أفادوا بأنهم هم من يتحكمون ويقررون بكل صغيرة وكبيرة ،وال يوجد أي داعي للنقاش.
بشكل عام يوجد سيطرة من قبل الزوج على الزوجة واألبناء ،وتوجد حاالت ينفرد الزوج ببعض القرارات ،وإن
كانت تتعلق بتزويج بعض األبناء ،وإن كان مخالفا ً لرغبة الزوجة .وأحد املشاركني قال« :انا متسلط جداً ،بعد
ما تقول حاضر بنتفاهم ،غير هيك ال ،وإذا أقنعتني كمان».
وفي حاالت اخرى ،فإن الزوج يشاور ولكن ال يعمل أو يأخذ برأي زوجته .وفي إحدى اجملموعات ،فإن النساء في
اجملموعة لم يجرؤن على احلديث عن هذا املوضوع ،لكن ذكرت إحداهن ملخص ًة الوضع ،بأن الرجال هم املسيطرون
ويتفردون بالقرارات ،خصوصا ً وأن أزواجهن متزوجني أكثر من واحدة ،وأن الزوج ال يعلم الكثير عن كل زوجاتة
وأبنائهن ،فله الكثير من االهتمامات واألبناء ،ولديه اهتمامات بتكرار الزواج أكثر من مرة ،فهو ال ينتظر موافقة
زوجته األولى ،إن أراد الزواج من الثانية ،وال ينتظر موافقة زوجته الثانية إن أراد الزواج بالثالثة.
ولكن فيما يتعلق بتأثير هدم املنزل على العالقة بني الزوجني من ناحية أخذ القرار داخل العائلة ،فقد بينت
نتائج مجموعات النقاش واملقابالت التي متت ،أن مشاركة النساء في صنع القرار زاد بعد الهدم ،فالعائالت
التي كان فيها مشاركة أصال ً في عملية صنع القرار قبل الهدم ،استمر هذا الوضع وتعزز ،وعن العائالت
التي كانت فيها مشاركة املرأة محدودة في صنع القرار ،فقد زادت مشاركتها ،فقد أصبحت الزوجة حتاور
وتناقش زوجها ،ألنها لم تعد كالسابق تقبل بكل شيء دون نقاش ،ألنها ال حتتمل أن تكتم ما بداخلها بسبب
نفسيتها بعد الهدم ،التي تأثرت سلبا ً ولم تعد قادرة على كبت مشاعرها .والزوج يحترم زوجته ويشاركها في
احلوار والنقاش والقرارات بعد الهدم ،ألنه اكتشف أن لها قرارات صائبة .وحسب رأي أحد املشاركني الذي قال:
«الزوجة أصبحت أكثر جرأة على مواجهة االحتالل ،وبالتالي أكثر جرأة على النقاش واجلدال مع الزوج».
وقد أصبحت النساء أكثر جرأة ،وبالتالي يشاركن في احلوار والنقاش مع أزواجهن ،فاكتشف الزوج أن قراراتها
صائبة ورأيها حكيم ،وأصبحت املرأة تشارك في القرارات املصيرية التي تتعلق بالعائلة ،مثل التعليم والزواج
والسكن والعمل .ونتائج حتليل االستمارات ،يتوافق مع النتائج التي خلصت لها مجموعات النقاش ،فنتائج
التحليل أشارت الى أن ما نسبته  %66من املشاركني واملشاركات ،وافقوا على أن مشاركة املرأة في صنع القرار
على مستوى األسرة ارتفع ،والذين لم يوافقوا كانت نسبتهم  ،%16وشكلت اإلناث نسبة  %26من نسبة الذين
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لم يوافقوا ،أي أن النساء شعرن أن مشاركتهن في صنع القرار على مستوى األسرة ارتفع .وقد أكدت نتائج
االستمارات ،عدم فردانية الرجل في اتخاذ القرارات على صعيد األسرة ،حيث كانت نسبة املوافقني على تفرد
الرجل بالقرارات على صعيد األسرة  ،%19ونسبة غير املوافقني  ،%68ونسبة احملايدين .%13
يبدو من خالل نقاش اجملموعات ،أنه يوجد تفاوت في العائالت من حيث طبيعة العالقة ،وخاصة املتعلقة بالقرار،
فبعض القرارات يوجد فيها نقاش وحوار ،ويتم األخذ برأي الزوجة ،والبعض اآلخر يتم النقاش ،ولكن ليس
بالضرورة أن يتم االستماع وأخذ رأي الزوجة ،وفي البعض اآلخر ،ال يوجد نقاش ومشاركة في الرأي ،فالقرار األول
واألخير للزوج ،وتتسم العالقة بالتسلط والهيمنة وفرض الرأي من جانب آخر.
أما عن تأثير هدم املنازل ،فإنه بشكل عام ومن مجمل النقاش ،فكان تأثير احلرب في غزة وهدم املنازل في الضفة
والقدس إيجابيا ً على طبيعة العالقة بني األزواج ،ومع األبناء في األسرة من ناحية أخذ القرار ،حيث أصبح يوجد
تضامن أعلى ومشاركة أكثر ،وثقة في رأي النساء في العائالت ،وذلك ألنه حسب رأي األزواج ،مت جتربة األخذ
برأى الزوجات ،وتبني أنهن حكيمات في كثير من األحيان ،وأن مواقفهن صائبة وداعمة للزوج بشكل خاص،
ولألسرة بشكل عام.
 2 .3 .3العالقة مع الجيران والمجتمع المحيط
أجمع كافة املشاركني واملشاركات في مجموعات النقاش ،أن العالقة مع اجليران واحمليط تسودها عالقة احملبة
واأللفة والتعاون ،فالزيارات املنزلية يتم تبادلها بينهم سواء قبل الهدم أو بعده ،والبعض ذكر أن العالقات
زادت ترابطا ً وتضامنا ً بعد الهدم .وعملية هدم املنازل ساهمت في تقريب العائالت من بعضها البعض أكثر،
بحيث تشاركوا منازلهم وقدموا املساعدات لبعضهم ،مثل املبيت والطعام .وقد ذكر املشاركون واملشاركات،
أن الزيارات االجتماعية يتم تبادلها في املناسبات االجتماعية ،ويشعرون أنهم أسرة واحدة ،حيث يتضامنون
مع بعضهم البعض ،وقت الفرح أو وقت الشدائد .وقد عبر أحد املشاركني من غزة عن قوة العالقة بالقول :
«أحلى عيشة عشتها قبل هدم منزلنا مع اجليران ،حيث كنا أسرة واحدة» .ومشارك آخر قال« :ما في
حدث بيصير باخمليم إال وتالقي الكل واقف معك ،والبعيد قبل القريب».
ومشارك آخر قال« :عالقتي باجليران ممتازة ،وما زالت ،لكن في األهل رب أهل لك لم تلده أمك ،في أهل ما
بيتعرفوا على بعض ،والرجال مواقف ،وبعدين ضيق احلال يخلي الواحد يشعر بالناس ويتعاطف معهم،
ألنه عاش نفس الظرف قبل هيك ،آه كان في إنتماء للمكان ،وما زال عندي نفس اإلنتماء».
وقد استذكر أحد املشاركني من غزة ،حجم املساندة التي تلقاها من جيرانه عندما قصف املنزل واستشهد
أخوه ،ويقول أنه يحب املكان الذي ولد وعاش فيه ،هذا املكان الذي يحوي كل ذكرياته.
مشارك من غزة« :اجليران ال يقدروا بثمن ،سانودنا عندما قصف منزلنا ،وبعزاء أخي الذى استشهد اثناء
قصف املنزل ،و يشاركونا في كل املناسبات وكل االحترام لهم ،وطبعا ً بحب مكان سكنى وميالدي ،املكان
الذى يحتوى على كل ذكرياتي».
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وكذلك فإن نتائج االستمارات أشارت ،إلى أن ما نسبته  %45من املشاركني واملشاركات اعتقدوا ،أن التضامن
من اجملتمع زاد مع األسر بعد هدم منازلها ،واتخذ موقف احلياد ما نسبته  ،%36وكانت نسبة غير املوافقني بأن
التضامن ارتفع بعد هدم املنازل  .%29وفي االستمارات وحول العالقة مع احمليط ،مت سؤال املشاركني واملشاركات،
إذا ارتفعت عزلة الرجال والنساء عن اجملتمع بعد هدم املنازل ،وكانت  %17و %32على التوالي .وهذه النسب
قليلة ،حيث لم توافق األغلبية على أن عزلة النساء أو الرجال عن اجملتمع زادت بعد هدم منازلها.
عبر املشاركون واملشاركات عن قدرتهم على التأقلم مع الواقع اجلديد ،وبناء عالقات جديدة مع احملافظة على
القدمي ،فقد ذكر أحد املشاركني« :العالقة القدمية كويسة ،وفي عالقة بينا واحلمد هلل ،واليوم ربنا رزقني
بجيران من أروع ما يكون واحلمد هلل».
وحتدث آخر« :في عالقات زادت وصارت أحسن من أول ،والناس اجلديدة زودت دائرة معارفنا وعالقاتنا بني
الناس».
«واليوم في ترابط حلد اليوم في كل شيء األفراح واألحزان».
النساء في مجموعات النقاش عبرن عن طبيعة العالقة ،بأنها جيدة مع اجليران واحمليط قبل الهدم وبعده ،ولكن
الفرق عن مجموعات الرجال ،أن النساء يقمن بالزيارات االجتماعية في املناسبات االجتماعية فقط ،وذلك
بسبب قلة الوقت وانشغالهن بأعمال املنزل والعناية بأطفالهن.
ولكن من مجموع النقاش الذي حصل ،فقد بدا أحيانا ً أن العائالت ومع انتقالها إلى مناطق جديدة ،فإنها
لم تعتد بعد على احمليط اجلديد ،حيث عبرت إحدى املشاركات بالقول« :أن عاداتهم تختلف عن عاداتنا».
ومشاركة أخرى أضافت« :أن بيوت األجار ليس بها أمان».
ومشاركة أخرى قالت« :ال نقيم عالقة مع اجليران ألنهم غرباء عنا ،وزوجي ال يقبل أن أكلم الغرباء ألن
عاداتهم تختلف عن عاداتنا ،فكل بيت نسكنه جند اختالف في العادات ،وكل منا ال يحب أن يختلط
بأحد ،وجند عدم قبول من أهل املنطقة».
إن العائالت تركت تراثا ً وماضيا ً حتن له ،ولكنها في ذات الوقت حترص على االستمرار في العالقة مع اجليران ،الذين
عاشوا معهم لفترات طويلة ،وكذلك فإن األفراد لديهم القدرة على التأقلم مع الواقع اجلديد وبناء عالقات
جديدة وقوية مع احمليط اجلديد.
يبدو جليا أنه ليس من السهل انتزاع املاضي واملشاعر والذكريات ،فالعائالت بالرغم من انتقالها القسري ،إال
أنها تصر على استمرار العالقة والروابط مع اجليران واألهل .وفي أحيان قليلة ،برز من خالل النقاش ،أن بناء
العالقة ليس باملوضوع البسيط ،فما زالت بعض العائالت تعاني من عدم انسجامها في األجواء اجلديدة التي
انتقلت إليها .ويقول أحد املشاركني« :اجليران الي قبل أحسن من اجليران الي بعد هيك ،وفي تواصل لليوم».
ويقول آخر« :الناس واجليران القدمية في تواصل معهم حتى لليوم».
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ميكن تلخيص العالقة مع اجملتمع احمليط ،بأن املكان يعني الكثير ألهله ،فاملكان يتضمن التاريخ والعالقات
والذكريات واملشاركة وتبادل املشاعر ،فهدم املنزل ال يعني هدم البيت بجدرانه وسقفه وتدمير ممتلكاته املادية
فقط ،ولكن يعني أيضا ً إلغاء التراث والعيش املشترك والقيم التي مت بناؤها وسادت ،ولكن فإن الذين متت
مقابلتهم ،يبدو أنهم واعني لذلك ،ألنهم يحرصون ويصرون على االستمرار في عالقاتهم القدمية وتوطيدها،
فاملكان مت تدميره ،ولكن بدا جليا ً أن املشاعر والترابط وقوة العالقة ،من الصعب أن يتم محوها أو الغاؤها .ومن
ناحية أخرى ،فإن املقابالت أشارت ،إلى أنه بالرغم من وضع العائالت املادي البسيط واملتواضع ،إال أنهم ال يتوانون
عن مساعدة بعضهم وتقدمي اخليمة والفرش واألكل ،واستضافة العائالت للمبيت وقت الهدم والشدائد ،كنوع
من تيسير األمور ،وعملية هدم املنازل ساهمت في تقريب العائالت إلى بعضها أكثر ،بحيث تشاركوا منازلهم
وقدموا املساعدات لبعضهم مثل املبيت والطعام.
 2 .3 .4التأثير على الوضع اإلقتصادي
تأثرالوضع اإلقتصادي للعائالت بشكل سلبي نتيجة هدم املنازل ،وقد ساءت األوضاع اإلقتصادية بسبب هدم
البيوت وفقدان كافة املقتنيات التي حتويها ،وفقدان فرص العمل ،وزيادة األعباء اإلقتصادية امللقاة على كاهل
األسرة ،وقد أجمع  %98من املشاركني واملشاركات الذين مت استجوابهم في االستمارة ،أن الوضع اإلقتصادي
لألسر تأثر سلبا ً بسبب هدم املنازل .وللتأقلم مع سوء احلالة اإلقتصادية ،فإن كثيرا ً من العائالت اضطرت
لالستدانة ،وأحيانا ً أخرى ،فإن الزوجات اضطررن إلى بيع مصاغهن الذهبي ،وأحيانا ً اضطرت العائالت لبيع
ممتلكات أخرى ،مثل األغنام أو النحل ،وبعض العائالت باعت الزينكو من أجل الصرف على البيت .وفي حاالت
لم تتمكن العائلة من بيع أشياء ،ألنها ال متلك أصال ً أي شيء ،بعد أن فقدت كل شيء ،وفي أحيان أخرى ،فإن
العائلة لم جتد أحدا ً لتستدين منه ،ألن كل احمليطني ميرون بظروف إقتصادية صعبة ،أو بسبب أنها استدانت،
والديون تتراكم ،ويتم املطالبة بها ،وال يستطيعون سدادها .إحدى النساء حتدثت عن بيع مصاغها الذهبي من
أجل شراء بيت ،وقد كانت متأثرة جدا ً نتيجة هدم البيت ،حيث قالت« :تعذبنا كثيرا ً وتشتتنا ،مرة في املدارس
ومرة عند األهل ومرة باإليجار ،وأخيرا ً قمت ببيع مصاغي ،وتداينا من كل واحد نعرفه ،واشترينا بيت صغير
ال يساوي شيء مقابل بيتنا الذي هدم ،ولكنه مكان يأوينا أنا وزوجي وأبنائي ،حيث أن لي طفل معاق بشلل
دماغي وحالته نادرة جداً ،ويحتاج إلى عناية خاصة ،واألهل يتحملون ،لكن ليس كل الوقت».
وأشارت نتيجة االستمارة ،إلى أن ما نسبته  %53من املشاركني واملشاركات ،أي أكثر من النصف ،وافقوا على
أن األب اضطر للبحث عن مصدر آخر للرزق ،وأشار  %50من املشاركني واملشاركات ،أن األبناء الذكور اضطروا
للبحث عن عمل.
وفي بعض احلاالت ،ونتيجة لسوء احلالة اإلقتصادية ،فان النساء جلأن للبحث عن العمل ،ولكن لم يجدن بسبب
عدم توفر الفرص وخاصة في غزة ،وفي أحيان أخرى ،ورغم الظروف الصعبة ،لم يقبل الزوج لزوجته أن تعمل أو
أن تبحث عن عمل ،ألنه يعتبر أن هذا األمر إهانة له ،بأن يجعل زوجته تعمل وهو عاطل عن العمل.
وفي حاالت كثيرة ونتيجة لسوء الوضع اإلقتصادي ،فإن العائالت اضضطرت إلى وقف أبناءها وبناتها عن
الدراسة.
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أي باالجمال ،فان الوضع اإلقتصادي أصال ً سيء وازداد سوءاً ،وباقي مناحي احلياة األخرى ،ونتيجة لسوء احلال
اإلقتصادي ،مثل التعليم والعمل قد تأثر سلباً ،حيث أن فرص العمل قلت ،وخاصة في غزة ،حسب ما ذكر
أراض زراعية،
املشاركون واملشاركات ،وأيضا ً فقد ذكرت املشاركات في مجموعات غزة اللواتي لدى أزواجهن ٍ
بأنهم منعوا من زراعة أرضهم والوصول لها ،وفي بعض املناطق في غزة فإن فرصة العمل الوحيدة للرجال هي
زراعة األرض.
ونتيجة للحالة اإلقتصادية الصعبة جداً ،فقد جلأت إحدى العائالت ألن تعيش في كهف ،وبعض العائالت لبيع
املمتلكات التي بقيت لديها ،واضطرت لالستدانة لتدبير أمور حياتها ،وبعض العائالت لم تتمكن من االستدانة،
ألنه ال يوجد من تستدين منه ،أو أن ديونها تراكمت بشكل كبير ،مما يعيقها من طلب الدين.
 2 .3 .5أثر هدم المنازل على الوضع التعليمي في العائالت
كان هناك شبه إجماع على التأثير السلبي لهدم املنازل على تعليم األبناء والبنات .وقد أشارت نتائج االستمارة
إلى أن  %66من املشاركني واملشاركات ،وافقوا على أن هدم املنازل أثر سلبا ً على وضع التعليم .وقد ذكر املشاركون
واملشاركات في مجموعات النقاش ،أن األهل في كثير من األحيان اضطروا لوقف أبنائهم وبناتهم عن الدراسة
لسوء احلالة االقتصادية ،أو بسبب وضع احلواجز وبعد مؤسسات التعليم عن أماكن سكناهم ،وهذا الوضع
نتج بسبب انتقال بعض العائالت للسكن في أماكن أخرى بعيدة عن املدارس .ومن جهة أخرى فإن التحصيل
األكادميي لألبناء والبنات تراجع بسبب هدم املنازل ،ويقول أحد املشاركني« :ما حدا قعد بس اتأثر التحصيل
الدراسي».
ويقول آخر« :ال ما حدا اتأثر بس اتأثر التحصيل العلمي».
وآخر يشارك بالقول« :أنا كان عندي الولد مستواه  %95اآلن صفر» .
وعزا املشاركون واملشاركات سوء التحصيل األكادميي بسبب احلالة النفسية السيئة التي مر بهااألطفال،
نتيجة هدم منازلهم وتشتتهم ،وحالة اإلضطراب والقلق والتوتر واخلوف واالحباط واليأس الذي عاشوه ،قبل
وأثناء وبعد هدم منازلهم.
بعض املشاركني أكدوا ،أن مشكلة التسرب من املدارس موجودة من األساس ،وتكمن بوجود حاجز احلمرا مثال ً
في منطقة األغوار وتكاليف املواصالت ،حيث ال تستطيع جميع العائالت توفير التعليم اجلامعي ،من حيث
األقساط وتكلفة املواصالت.
وبالرغم من وجود هذه األسباب أصالً ،إال أنه بعد الهدم تأثر التعليم بشكل أكبر ،فهناك أولويات برأيهم هو
إعادة بناء املنزل الذي هدم ،أو على األقل توفير لقمة العيش ،وخاصة أن املستوى االقتصادي لألسر التي هدمت
بيوتهم منخفضاً ،ويكاد ال يكفي لتوفير الغذاء ،ففي بعض اجملموعات فإن الدخل الشهري تراوح ما بني 1000
و 1500شيكل ،وهذا املبلغ ال يكفي لتعليم األبناء في اجلامعة ،ويكفيهم حد الكفاف ،بسبب اعتماد بعضهم
على زراعة احلديقة املنزلية ،التي توفر لهم االكتفاء الذاتي .وهذه بعض اإلقتباسات جملموعة من املشاركني
واملشاركات الذين ذكروا أن أبناءهم لم يكملوا الدراسة بسبب الوضع اإلقتصادي:
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 «نعم لي أخوين كانا يدرسان في اجلامعة ،وبسبب الظروف اإلقتصادية بعد احلرب ،أوقفا دراستهماألنهما ال يستطيعان دفع األقساط ،وأنا كان مفترض أن أسجل ،ولكني لم أمتكن بسبب التنقل والوضع
اإلقتصادي».
 «وأنا ابني أيضا ً لم يكمل بسبب أوضاعنا اإلقتصادية».ميكن االستنتاج بأن التسرب من املدارس أو اجلامعات ،حصل بعد هدم املنازل أكثر ،وبعد احلرب في غزة بسبب
سوء األحوال اإلقتصادية ،وبسبب عدم وجود مواصالت ،وأحيانا ً بسبب احلواجز اإلسرائيلية في الضفة الغربية،
ومن ناحية أخرى ،فإن التحصيل األكادميي تراجع لدى الطالب والطالبات بسبب احلالة النفسية الصعبة
واألعراض السلبية التي مروا بها ،نتيجة لفقدان منازلهم ،وبسبب حالة االنتقال والتشتت وعدم االستقرار
الذي طرأ على حياتهم.
 2 .3 .6التأثير النفسي
كشفت املقابالت التي عقدت ،أن كافة األفراد في األسر قد مروا وعانوا من أعراض نفسية سيئة ،مثل الشعور
باخلوف ،واخلوف يعود للقلق من هدم البيت مرة ثانية ،أو أن يحدث عدوان جديد ،أو اخلوف من تكرار هدم املنزل ،أو
ان يتم اعتقال أحد أفراد األسرة بسبب استشهاد أخ لهم ،واخلوف من أية ممارسات عقابية قد يقوم بها االحتالل.
وقد مرت األسر بحالة من عدم األمان والشعور باخليبة واالحباط وعدم األمل وعدم النوم والعصبية ،والشعور
بعدم الراحة والتوتر والقلق ،وهذه األعراض رافقت الكثير من األسر ،بسبب ضيق احلال اإلقتصادي ،وقد عانى
البعض من حالة اإلكتئاب واحلزن على خسارة املنزل.
وقد تأثر األطفال بشكل واضح ،ذكر املشاركون أنه يوجد ميل للبكاء لدى األطفال .وقد عانوا من التبول
الليلي والتبول الالإرادي ،وكذلك فإن بعض األطفال أصبحوا أكثر عصبية ،ويعانون من تخيالت وسماع أصوات
وخوف دائم وكوابيس وهلوسات ليلية.
عدد محدود جدا ً من املشاركني واملشاركات الذين متت مقابلتهم ،وعددهم أربعة فقط من بني الثالثني ،ذكروا
أنهم لم يعانوا من أية أعراض ،حيث بذل اآلباء واألمهات اجلهود من أجل التفريغ عنهم ،حتى ال يعانوا من أعراض
نفسية صعبة ،وبذلوا جهودا ً أخرى من أجل اخراج أطفالهم من احلالة النفسية السيئة ،التي مروا بها حتى
ال يعانون طويال ً.
 2 .3 .7العنف األسري
لم يطرح هذا اجملال في مجموعات النقاش ،ونوقش في املقابالت وفي االستمارات .مت سؤال الثالثني مشارك
ومشاركة الذين قوبلوا عن ممارسة العنف األسري ،وإذا كان للهدم تأثير على زيادة ممارسة أو حدوث العنف
األسري ،سبعة وعشرون مشارك ومشاركة أجابوا بأن هدم املنازل لم يؤثر على زيادة العنف األسري ،وكان هناك
مساندة وتضامن واحترام بني أفراد العائلة لبعضهم البعض ،وقد عبرأحد املشاركني بالقول« :ال ،يكفينا ،على
من أمارس العنف ،على من هم مقهورين ومصدومني!!! وهم بدون عنف مش خالصني من التعب واإلعياء
والشعور باإلضطهاد ،ال أحد ميارس العنف على أحد».
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بينما كان هناك ثالثة إجابات أشارت إلى زيادة حدوث العنف األسري بعد الهدم ،وذلك نتيجة لضيق املكان
وضيق احلال والتوتر والعصبية ،بسبب الظروف التي تعرضوا لها .ونتائج االستمارة أشارت إلى أن ما نسبته %68
من املشاركني واملشاركات ،وافقوا أن العنف ضد الزوجة لم يرتفع بسبب هدم املنازل ،بينا ما نسبته  %25من
املشاركات واملشاركني ،وافقوا بأن العنف ضد الزوجة ارتفع بسبب هدم املنازل .ومت سؤال املشاركني واملشاركات
عن ميل وتفضيل األسرة لتزويج الفتيات مبكرا ً كنتيجة لهدم املنازل ،كون التزويج املبكر هو أحد أشكال
العنف ضد اإلناث ،وكانت النتيجة أن  %59منهم لم يوافقوا أن العائالت متيل أو تفضل تزويج بناتها مبكراً،
ونسبة احملايدين كانت  ،%16ونسبة الذين وافقوا على تفضيل األسر لتزويج بناتها مبكرا ً كانت  ،%25وكان عدد
الذكور ضعف عدد اإلناث الذين اعتقدوا أن األسر تفضل تزويجها مبكرا ً.
 2 .3 .8أثر هدم المنازل على التفكير بالهجرة
لم يوافق نصف املشاركني واملشاركات الذين مت سؤالهم في االستمارة ،عن استعداد األب للهجرة خارج البلد،
وقد اتخذ موقف احلياد ما نسبته ال ،%20بينما شكل ما نسبته  %30من مجموع املشاركني واملشاركات ،الذين
اعتقدوا أن األب ميكن أن يفكر بالهجرة ،نتيجة األوضاع الصعبة التي تعيشها العائالت بعد هدم منازلهم.
ومن خالل املقابالت التي متت مع الثالثني مشارك ومشاركة ،فإن ستة وعشرون منهم رفض فكرة الهجرة
وترك االبلد ،بالرغم من قسوة الظروف التي مروا بها .فهم يعتبرون أن األرض أرضهم ووطنهم ولهم احلق بها،
وهي أرض اآلباء واألجداد ،وال ميكنهم التفريط بها ،واألرض هي تعبير عن الهوية والتاريخ ،ولن يتركوا أرضهم
لالحتالل االسرائيلي ،لذا فهم مجبرين على الصمود والتمسك باألرض واحملافظة على تراث ألجداد ،كما عبروا
عن ذلك بكلماتهم.
«ال أفكر بالسفر حتى لو جاءت الفرصة ،متمسكني بأرضنا ولن نغادر».
«كنا نسكن في منطقة حدودية ،تتعرض لالجتياحات الدائمة ،وابني أصيب في إحداها ،والتي تسببت
ببتر قدمه ،وجزء من يده اليسرى».
«الهجرة والسفر ليس حال ً مساعدا ً».
«لن نترك املنطقة أبدا ً أبداً ،فيها ولدنا وفيها سنموت».
ولكن فإن أربعة من الذين متت مقابلتهم أشاروا إلمكانية التفكير بالهجرة الداخلية أو الهجرة إلى اخلارج،
والسبب يعود لدى بعضهم للتخفيف عن نفسية األطفال والنساء ،الذين تدهورت حالتهم النفسية للغاية،
بسبب احلرب في غزة .وأحيانا ً فإن بعض األفراد مروا بحالة من الكآبة واحلزن ،لذا فإنهم فكروا بأن الهجرة ميكن
أن تكون حال ً لهذه األعراض ،والتخفيف عنهم بسبب احلالة النفسية التي مروا بها ،وما شاهدوه من أحداث،
وخاصة في غزة .وفي إحدى املقابالت ،فإن احدى اللواتي متت مقابلتهن ،عبرت عن حالة اإلحباط وتفكيرها
بالهجرة ،وحالة اإلحباط هي بسبب موقف املسؤولني من حكومة ووزارات وسياسيني ،حيث تقول« :نعم،
كثيرا ً ما نفكر بالهجرة خارج البلد ،ليس كرها ً بالوطن ،ولكن كرها ً ملا نعانيه داخل وطنننا ،وكرها
باحلكومات والواسطة واحملسوبية ،وكل األمور التي نعاني منها ،فنحن املتضررين ،وال تتأثر احلكومات وال
الوزارات وال السياسيني ،بل الشعب هو املتضرر من كل ألعاب السياسة».
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 2 .4المحور الرابع :العالقة مع المؤسسات الحقوقية والمؤسسات النفسية واالجتماعية
واإلغاثية واإلعالمية بعد الهدم
في هذا اجلزء من البحث ،مت سؤال املشاركات واملشاركني في املقابالت ،عن دور املؤسسات احلقوقية واإلعالمية
واملؤسسات النفسية واالجتماعية واإلغاثية ،ومدى توجههم لهذه املؤسسات ،ومن يتوجه لها الرجال أم
النساء.
 2 .4 .1التوجه للمؤسسات الحقوقية
نتائج االستمارت أشارت أن اعتقاد املشاركني واملشاركات ،بأن دور الذكور التوجه للمؤسسات احلقوقية ملتابعة
أمور هدم املنزل ،كانت  ،%42واعتقد فقط ما نسبته  ،%14أن هذه املهمة هي لألم ،بينما كانت نسبة املوافقني
أن تكون هذه املهمة لإلناث صفراً ،%وكانت نسبة احملايدين اجتاه هذا الشأن  ،%91ونسبة غير املوافقني .%9
ونتائج مجموعات النقاش أشارت الى نتائج مشابهة ،فقد ذكر املشاركون واملشاركات في املقابالت ،أن الزوج هو
الذي تابع املسائل القانونية التي تتعلق بهدم املنزل ،واملؤسسات التي مت التوجه لها هي الدائرة القانونية في
محام خاص .والرجال هم الذين
احملافظات وللصليب األحمر في بعض املناطق ،وبعض العائالت قامت بتوكيل
ٍ
تابعوا القضايا القانونية ،وفي حالة واحدة فقط ،فإن الزوج والزوجة هما الذان تابعا املسائل احلقوقية ،وفي ثالث
حاالت من املقابالت التي متت ،ذكر بأنه لم يتم التوجه ملؤسسات حقوقية.
وبعض املؤسسات هي التي بادرت باجمليء إلى العائالت ،واألبناء هم الذين تابعوا العالقة مع املؤسسات كمؤسسة
قطر والوكالة.
ما ميكن استخالصه في هذا اجلزء ،أن الرجال في معظم احلاالت ،بل ميكن القول أنه في كافة املقابالت هم الذين
تابعوا القضايا القانونية مع اجلهات احلقوقية والقانونية ،وأن الزوجة ساهمت في حالة واحدة مع زوجها في
متابعة املسألة القانونية ،وميكن تفسيره ،بسبب أنه تقليديا ً يقع هذا العمل خارج املنزل ،لذا فإن هذا الدور هو
من مسؤوليات الرجال .وأيضا ً وكما ذكرت إحدى النساء اللواتي متت مقابلتهن ،أن الرجال على دراية أكثر بهذه
املؤسسات .ومن ناحية أخرى فإن بعض األفراد الذين مت احلديث معهم ذكروا ،أنهم لم يتوجهوا للمؤسسات
القانونية واحلقوقية ،ولكن يبدو أنه بسبب عدم الثقة بهذه املؤسسات ،أو بسبب عدم التمكن من الوصول
إليها أو بسبب التكلفة .وأيضا ً فإن املقابالت أشارت أن بعض املؤسسات هي التي توجهت للعائالت ،وهذا
مؤشر جيد ،كون العائالت تكون بأمس احلاجة لتدخل هذه املؤسسات ،وخاصة في ذاك الظرف الصعب.
 2 .4 .2العالقة بمؤسسات اإلعالم
أجاب املشاركون واملشاركات في املقابالت التي عقدت ،أن الرجال هم الذين توجهوا للحديث مع اإلعالم ،وفي
حاالت قليلة ،فإن النساء شاركن في احلديث لإلعالم مع أزواجهن .وأيضا ً فإن نتائج االستمارات بينت أن %77
من املشاركني واملشاركات اعتقدوا ،أن الدور الرئيسي في مقابلة اجلهات اإلعالمية للحديث عن هدم منازلهم
كان للذكور ،ووافق فقط ما نسبته  %15من املشاركني واملشاركات ،بأن الدور الكبير للحديث عن هدم املنازل
كان من نصيب اإلناث ،بينما اعتقد  %23من املشاركني واملشاركات ،أن دور مقابلة وسائل اإلعالم كان للذكور
واإلناث بالتساوي.

45

 2 .4 .3العالقة مع المؤسسات النفسية
لم يبادر املشاركون بالتوجه للمؤسسات النفسية االجتماعية ،وأيضا ً ال يوجد مبادرات من هذه املؤسسات
للتفريغ وتقدمي الدعم .في حالة واحدة فقط ،مت تلقي دعم نفسي من الهالل األحمر ،وقد استهدف األطفال
والنساء ،وكانت اللقاءات متواصلة.
 2 .4 .4العالقة مع المؤسسات اإلغاثية
ذكر في بعض مجموعات النقاش ،أن التوجه للمؤسسات اإلغاثية التي تقدم املعونة هي دور للنساء .بينما
أشارت النسب في االستمارات ،إلى أن ما نسبته  ،%36وافقوا أن الدور الرئيسي هو للذكور للتوجه للمؤسسات
اإلغاثية ،بينما اعتقد ما نسبته  %13من املشاركني واملشاركات في االستمارات ،أن الدور الرئيسي للتوجه
للمؤسسات اإلغاثية هو لإلناث.
من خالل البيانات التي مت جمعها ،اتضح عدم وجود سياسة واضحة وموحدة اجتاه التعامل مع أصحاب املنازل
املهدومة ،فال يوجد عنوان واضح للعائالت كي تتوجه له .فالعائالت توجهت ملؤسسات ووزارات مختلفة ،ساعية
للتعويض عن ما خسرته ،وأحيانا ً أخرى ،فإن العائالت لم تتوجه لطلب املساعدة ،فقد ذكروا أن السلطة تعلم
فلم يتم التوجه لهم؟ املؤسسات التي مت التوجه لها هي
عن اخلسائر التي تكبدوها ،والتوجه هو نوع من الذلَ ،
وزارة األشغال ،وزارة االسكان ووزارة الشؤون االجتماعية واألوقاف واحملافظة والوكالة .في بعض احلاالت مت التبرع
مببالغ بسيطة ،وفي احلاالت األكثر لم يتم التعويض .واملبالغ التي مت التعويض بها من مصادر مختلفة ،وليست
من مصدر واحد ،وأيضا ً فإن قيمة املبالغ التي مت إعطاؤها ،هي مبالغ زهيدة ال تعوض شيئاً ،باملقارنة مع ما مت
خسارته .فاملبالغ حسب تعبير املشاركني واملشاركات ،كانت عبارة عن مكافآت وأحيانا ً منح ،وترواحت قيمة
التعويضات بني اخليمة والبركس ومبلغ ال  1500دوالر و 6000دوالر ،وفي حالة واحدة مت التعويض ب 200000
شيكل .وعدد الذين مت تعويضهم من الثالثني شخص الذين متت مقابلتهم ،هم ستة عائالت فقط.
ما ميكن اجماله ،عدم وجود نظام موحد فيما يتعلق بالتعويض املادي ،وبعض العائالت تعزف عن التوجه
للمؤسسات الرسمية ،التي من املفترض أن تقدم الدعم املالي ،بسبب احساسها بالكرامة ،وتعتبر عملية
املطالبة والتوجه لهذه املؤسسات هو نوع من الذل ،وأيضا ً يبدو أن العائالت ال تثق بأن تلك املؤسسات سوف
تقدم الدعم املالي الالزم .وكذلك فإن املبالغ التي مت التعويض بها ،هي مبالغ زهيدة جدا ً وال تعوض فعال ً املنازل
التي خسرتها العائالت.
على صعيد التدخل والدعم النفسي ،يوجد تقصير من املؤسسات التي تعني باجلانب النفسي ،حيث ال يوجد
مبادرات من املؤسسات اخملتصة للتوجه لهذه العائالت وتقدمي الدعم النفسي والتدخل املناسب ،وخاصة بعد
تعرض األفراد حلاالت نفسية صعبة ،واملرور بأعراض الصدمات النفسية.
أي أن العائالت التي فقدت منازلها باتت تصارع وحدها ،فلم يتم تقدمي الدعم املادي أو النفسي الالزم ،بالرغم
أن املشكلة عامة وليست مشكلة أفراد ،واملوضوع له امتداد وطني ،لذا من املفترض أن تأخذ السلطة
الفلسطينية الدور الفاعل والتدخل وتعويض هذه األسر ،حتى تتمكن هذه العائالت من تدبير أمورها والعيش
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بكرامة ،وأن ال تعاني أكثر ،وخاصة أن هذه العائالت مرت وما زالت متر بظروف قاسية وصعبة .كذلك يجب أن
يكون للمؤسسات اإلعالمية دور واضح ومحرض حول ظاهرة هدم املنازل ،وأن يتم توثيق احلاالت ونقل املعاناة
التي تعيشها العائالت التي تفقد منازلها ،واآلثار السلبية السيئة على كافة مناحي احلياة إلى العالم ،حتى
يحدث ضغط عاملي ضد ممارسة الهدم التي ميارسها االحتالل اإلسرائيلي.

 2 .5المحور الخامس
 2. 5. 1القيم التي تنقلها النساء ألفراد األسرة
عبرت النساء عن مبدأ وقيمة احلرص على التمسك باألرض ،وأنهن باستمرار يعلمن أبنائهن ضرورة التمسك
وعدم التفريط بها للحفاظ عليها من الضياع والسرقة بسبب ممارسات االحتالل ،وهذا يدل على الشعور
باالنتماء للمكان .وهذا دليل قوي أيضا ً على حرص النساء ،وحسب تصريحاتهن بأنهن يردن ألبنائهن أن يرثوا
حب األرض والتمسك بها وعدم التفريط بها والصمود في وجه ممارسات االحتالل .فهم يتحملون ويصبرون
ويصمدون في األرض حفاظا ً عليها من الضياع ،وخوفا ً من أن يستولي عليها االحتالل ،وهذا يعكس شعورهن
باالنتماء لألرض واملكان وتعلقهن به.
 2 .5 .2النظرة للمستقبل
اختلفت املشاعر واآلراء بشأن نظرة األفراد للمستقبل بعد هدم منازلهم .عبر بعض املشاركني واملشاركات
عن التفاؤل والقوة والعزم على الصمود والتصدي واالستمرار باحلياة ،بالرغم من األحوال الصعبة واملعاناة التي
مروا بها ،والبعض اآلخر عبر عن حالة اليأس واإلحباط التي ميرون بها ،وآخرون تأرجحت مشاعرهم وأفكارهم
بني التفاؤل والثقة من جهة ،والتشاؤم وفقدان األمل من اجلهة األخرى ،وكان هناك مشاعر من الالمباالة وعدم
اإلكتراث أحيانا ً ملا يجري ،وهذا نتيجة للضعف واإلحباط الذي أصاب البعض.
املتفائلون واملتفائالت عبروا بالشكل التالي:
« أنا زدت قوة عن األول».
وآخر قال« :أنا متفائل جدا ً وبدي أعيش أنا وأوالدي أحلى عيشة».
ومشاركة أخرى ألحد املتحدثني« :نفسي أكمل دراسة وأعمل بيت وأسرة».
ومتدخل آخر قال« :لو بطلنا نحلم حنموت ،الزم نحلم ،اليوم إحنا بنعيش في مجتمع حتى احللم ممنوع،
أتوقع األفضل إن شاء اهلل».
وفي بعض األحيان فإن املشاعر تأرجحت بني الرضا والسرور وعدمهما ،فمثال ً شارك أحد الرجال في مجموعة
في غزة بالقول« :احلمد هلل أنا هالقيت (نايس) وسعيد ،قبل يومني كنت ال ،ألني شفت بيتي امبارح،
ونفسي أسكن فيه وأعلم أوالدي».
ومشارك آخر أضاف« :كل الي بتمناه مستقبل أفضل ألبنائي ،يكون هناك وطن وحياة كرمية ألبنائي بعيدا ً
عن اخلوف وعدم األمان واحلرمان».
«بالدنا ما فيها استقرار ،نفسي أعمل بيت صغير بعد ما ازوج األوالد ونعمل أنا واحلجة وما نحتاج وال
حلدا ،ونعيش حياة كرمية».
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وعبارات التشاؤم التي صدرت من اجملموعة مت التعبير عنها ببعض اجلمل والتعابير مثل:
«أنا تعبت ومش راح أقدر أحتمل أي شي بعد هيك».
«أصابني كثير من األمراض ومش راح أقدر أحتمل تاني».
«نحن معرضون للخطر في أي وقت ،وال نشعر بتحسن ال اآلن وال في املستقبل».
«املستقبل محبط جداً ،نفسي أقدر أعيش أنا وأوالدي وأقدر أعلمهم وأصرف عليهم وأسد احتياجاتهم».
و «محبط للغاية ونفسي أطلع بره ،أهاجر أي بلد وأسحب والدي وزوجتي معي».
«أنا ال أنتوقع أن يتحسن الوضع ،كلما مر الوقت تزيد نسبة البطالة وتقل الفرص للحصول على عمل».
«الوضع احلالي سيئ جدا ً مقارنة بحياتنا قبل هدم املنزل ،أبحث عن وجود زوجي من جديد ،وأبحث عن
االبتسامة بني الكلمات ،وأبحث عن حقي كامرأة متعلمة تفقد حقها بالعمل ،وتفقد حقها باالحترام
من األفراد احمليطني بها ،وأبحث عن األمان والراحة ألوالدي ولطفلي القادم».
«ال مستقبل لنا ،وال يوجد من يساعدنا على الصعيد الرسمي أو غير الرسمي».
«ال أعلم ما ميكن فعله في املستقبل ،واليوجد أمل لتخفيف هذه األزمة ،وال نخطط للمستقبل لعدم
الشعورباألمان ،واخلوف من تكرار عملية الهدم».
عبارات ذكرها املشاركون واملشاركات عبرت عن مشاعر من الالمباالة وعدم اإلكتراث:
«الصدمة خلت معي مناعة ،ومش فارقة معي شو بدو يصير أكتر من اللي صار».
ومشارك آخر قال« :ما ينزل من السماء تتالقاه األرض ،ما باليد حيلة هذا هو قدرنا».
من مجموع املشاركات ،يالحظ أن املشاعر واألفكار اجتاه املستقبل متباينة ،ساد التفاؤل أحياناً ،وأحيانا ً أخرى
كان التشاؤم يسيطر على أفكار ومشاعر البعض ،وفي أحيان كثيرة كانت هناك مشاعر من عدم اإلكتراث
وترك األمور للقدر .هذه مشاعر وتفاعالت طبيعية وميكن تفهمها ،كون جتارب األفراد مختلفة وتفاعالتهم اجتاه
األحداث أيضا ً متباينة ،بالتالي فإن ردات فعلهم إزاء هذه األحداث الكبيرة واحلاسمة بالضرورة ستكون متباينة،
لذا من املهم أن يتم أخذ هذه التباينات بعني االعتبار عند وضع التدخالت النفسية والدعم لألسر.
 2 .5 .3التخطيط للمستقبل
يشكل موضوع اعادة اعمار املنزل الذي هدم محور حياة وحلم العائالت ،أجمع املشاركون واملشاركات كافة،
بأن همهم األساسي هو إعادة بناء البيت ،وأن تتوفر به احتياجات األسرة ،وقد شاركت إحدى النساء بالقول:
«أمتنى أن أبني البيت مرة أخرى ،فدائما ً ما أتخيل وأتذكر زوجي عندما كان يزرع ويبني في األرض ،فهو من
قام بزراعة األرض ،وكل شيء عمله بيديه ،وأريد أن أضع املراجيح ألحفادي ليلعبواعندما يأتون لزيارتي».
ومن الهموم األخرى التي تشغل بال األسر ،هي تسديد الديون التي تراكمت ،وحتسني الوضع اإلقتصادي
لعائالتهم.

48

 2 .5 .4إضافات من المشاركين والمشاركات
ما أضافته اجملموعة عندما طلب منها في نهاية عقد اجملموعات البؤرية ،أنها تريد وتصمم على العودة إلى
منازلها التي أجبرت على اخلروج منها بسبب الهدم أو بسبب احلرب ،حيث أن بيوتهم كانت تعني لهم الفرح
والذكريات اجلميلة ،وتعني لهم الصمود على أرضهم التي ميلكونها ويدافعون عنها ،وال يرضون بتعويض عن
أرضهم األصلية التي امتلكوها وعاشوا بها ،وهذه بعض كلمات املشاركات واملشاركني:
«أنا حابه كثير أرجع على بيتنا ،كان كل شي عنا».
«أمتنى يرجع بيتي ،كل ذكرياتي احللوة فيه ،من يوم ما راح البيت راحت فرحتي معه».
«أنا بأحن كثير ألرضي ،وكل يوم الزم أروح عند بيتي ،واشتاق لكل حلظة عشتها فيه ،وزاد حبي لألرض
أكتر من األول».
«منطقتنا ال تعوض ،والوكالة رافضة تبني لنا في أرضنا ،وبتطلب أرض غيرها عشان تبني لنا ،ونحن ما
بدنا غير أرضنا ،ربنا يكرمنا باحلياة الكرمية».
عبرت النساء في أكثر من مرة عن مبدأ احلرص على التمسك باألرض ،وأنهن باستمرار يعلمن أبناءهن ضرورة
التمسك باألرض وعدم التفريط بها ،للحفاظ عليها من الضياع والسرقة بسبب ممارسات االحتالل ،وهذا يدل
على الشعور باالنتماء للمكان.
وقد أضافت مجموعة نساء في خربة املفقرة ،بأن صمود أهل اخلربة واضطرار بعضهم للعيش في كهوف ،ما
هو إال دليل على االنتماء لألرض ،وهي شكل من أشكال املقاومة على حد قولهم ،حيث ذكر أن «بقائنا في
األرض هو مقاومة وصمود ووطنية».
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 .3الفصل الثالث :نتائج الدراسة واستخالصاتها
 3 .1تحليل البيانات مقارنة بالدراسات السابقة
النتائج التي جاءت في هذه الدراسة ،تنسجم الى حد كبير مع ما ورد في دراسات سابقة ،حيث أشارت نتائج
هذه الدراسة ،بأن انتهاك احلق في السكن ،يؤدي إلى انتهاك احلقوق األخرى ،مثل احلق في اخلصوصية واحلركة،
واحلق في اللعب واحلق في ممارسة نشاطات احلياة اليومية ،وهذا ينسجم مع جاء في الدراسات السابقة.
وأيضا ً فإن نتائج هذه الدراسة أشارت ،إلى أن التهجير الداخلي للعائالت وهدم املنازل ،يؤدي إلى التشتت وعدم
االستقرار ،ويلحق اآلثار العكسية على كافة أوجه احلياة ،مثل العمل والتعليم والصحة والوضع اإلقتصادي،
وهذا يتوافق مع ما ورد من دراسات سابقة.
خلصت نتائج هذه الدراسة ،أن هدم املنازل يؤثر سلبا على احلالة النفسية لكافة األفراد ،حيث يؤثر على النساء
والرجال واألطفال ،ويعانون من أعراض نفسجمية وأعراض إكتئاب وإحباط وحزن واحساس بالضيم ،واألطفال
كذلك يتراجع أداؤهم األكادميي ،وهذا ينسجم متاما ً مع ما جاء في الدراسات السابقة حول تأثير هدم املنزل
السلبي على نفسية أفراد العائلة ،وقد أشارت دراسة مركز املرأة ،التي بحثت في موضوع إخالء املنازل بشكل
تفصيلي إلى ذلك ،وأيضا فإن دراسة نادرة كفركيان ،وضحت تأثير هدم املنزل على كافة أفراد األسرة وعلى
األطفال خصوصا ً.
في األدبيات السابقة ،وكما ورد في دراسة كفركيان وعبدو ،فإن املنزل ال ميثل السقف واجلدران فقط ،وإمنا هو
مكان لتفاعل أفراد األسرة ،وهو مكان لبناء الفرد وتشكل العالقات ومكان للفرح وللذكريات اجلميلة ،وهذا ما
أشار له املشاركون واملشاركات في هذه الدراسة.
وعلى صعيد آخر ،وعن تأثير هدم املنازل والتهجير على العائالت ،من ناحية العالقات بني أفرادها ،فالدراسات
السابقة أشارت إلى أن ممارسة العنف املنزلي ،وخاصة العنف املبني على النوع االجتماعي ،يزداد خالل فترة
التهجير ،ولكن في هذه الدراسة لم يتضح قوة ربط هذه العالقة ،فاملشاركون واملشاركات في املقابالت ،لم
يوافقوا على أن العنف ضد الزوجة ازداد بسبب هدم املنازل ،بالرغم من أن االستمارات أشارت إلى ذلك ولكن
ليس بنسبة عالية .الدراسة بينت حجم التعاون والتضامن واأللفة بني أفراد األسرة ،بالرغم من ضيق احلال
وصعوبة األوضاع التي تعيشها األسر نتيجة هدم املنازل ،وميكن اعتبار ذلك ،بأن األسر جلأت إلى التضامن األعلى
كوسيلة للتأقلم.
أشارت الدراسات السابقة ،بأن النساء تلجأ إلى سياسات للتاقلم والتكيف مع حالة التهجير التي تعيشها
األسر ،وفي هذه الدراسة ،فإن البيانات كشفت عن سياسات التأقلم التي جلأت لها األسر ،وحتديدا ً النساء
للتكيف مع الظروف الصعبة التي واجهتها ،مثل االستدانة وبيع املصاغ الذهبي والبحث عن فرص عمل خارج
املنزل ،من أجل دعم األسرة وحتسني وضعها اإلقتصادي.
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كشفت هذه الدراسة ،أنه بالرغم من النتائج السلبية لهدم املنازل على أوجه حياة أفراد األسر ،إال أن جوانب
إيجابية تعززت ،وإحدى هذه اجلوانب هو التمكني ،حيث أن األسر تصر على البقاء والصمود ،بالرغم من فقدانها
ملنازلها ،وأحيانا ً هدمت املنازل أكثر من مرة .وكذلك فإن متكني النساء ،بدا واضحا ً بالرغم من هول احلدث وقساوة
الوضع ،إال أن النساء أصبحت مشاركتهن أعلى في صنع القرار على مستوى العائلة .وأيضا ً فإن النساء بالرغم
من األوضاع الصعبة ،إال أنهن كن يقدمن الدعم ألزواجهن وأطفالهن ،من أجل مواجهة تبعات هدم املنازل،
وهذا يعني أن النساء أصبحن متمكنات من الداخل .ومتكني النساء ذاتيا ً ينسجم مع ما جاء في دراسات
سابقة ،أنه بالرغم من املشاكل والصعوبات التي قد تواجهها النساء ،إال أن هذا الضعف والوضع الصعب
يتحول إلى قوة.
في الدراسات السابقة ،مت االشارة إلى أن التوجه للمؤسسات االغاثية هو دور النساء بشكل رئيسي ،وفي هذه
الدراسة ،فإن اللجوء للمؤسسات اإلغاثية لطلب املعونة للعائالت ،كان من نصيب النساء ،كما ذكرت النساء
في مجموعات النقاش ،بالرغم من أن نتائج االستمارات لم تشر إلى ذلك.
كثير من العائالت الفلسطينية هدمت بيوتها وخيمها للمرة األولى ،وتكررت عملية الهدم ملرات عديدة ،ومع
ذلك ال تزال صامدة ،وتعود وتبدأ من جديد ولم تيأس .مبررات مختلفة يختلقها االحتالل الصهيوني لهدم
املنازل ،فمرة يختلق حجة عدم الترخيص ،وتارة أخرى إليقاع عقوبة جماعية على العائلة بكاملها ،بسبب
استشهاد أحد األبناء أو اعتقال أحدهم ،وأخرى لقرب املنازل من املستوطنات وتهديد أمنها ،وأحيانا ً ملبررات
أخرى ال ميكن فهمها أو تفسيرها ،بدعوى قرب املنازل من التدريبات العسكرية ،كل هذه املبررات تهدف فقط
إلى تهجير الفلسطينيني واقتالعهم من موطنهم األصلي ،وهي سياسة تهدف إلى إيقاع أشد العقوبات،
من إلجبارهم على الترك والرحيل.
آثار سلبية متعددة تركها هدم املنازل على كافة أفراد األسرة ،وعلى كافة مناحي حياتهم ،فهدم املنزل شكل
صدمة حقيقية لألسرة ،ومعانيات وآثار صحية ونفسية سيئة ،مرت وما زالت متر بها العائلة نتيجة فقدان
املنزل ،فاملنزل ال ميثل السقف واجلدران للعائلة فقط ،بل يشكل محور حياة األسرة ،حيث الذكريات اجلميلة
والتاريخ ومشاركة الهموم وبناء العالقات بني أفراد األسرة ،وتتشكل العالقات مع األهل واألقارب واجليران واحمليط،
وفي أغلب األحيان فإن املنزل هو إجناز ألمنية أو حلم العائلة ،لذا فإن هدمه هو محاولة لهدم وتدمير تاريخ وتراث
وأمل وراحة ومستقبل تلك العائالت.
لم يلحق هدم املنازل اخلسائر املادية فقط ،ولكن له تبعات وانعاكاسات على كافة أوجه حياة األسرة ،فجميع
أفراد األسرة سواء رجاال ً أم نسا ًء أم أطفاالً ،مستهم نتائج وعقبات هدم املنزل ،فأدوار النوع االجتماعي طرأ
عليها تغيراً ،ولكنه ليس تغييرا ً جذرياً ،فمكان املرأة الرئيسي بقي داخل البيت للعناية باألطفال وتدبير أمور
العائلة ،ولكن دورها في صناعة القرار على مستوى العائلة ارتفع بعد هدم املنزل ،والدور اإلنتاجي ،هو دور
الرجل بشكل أساسي ،بالرغم من إضطرار النساء أحيانا ً للعمل أو البحث عن عمل لدعم العائلة إقتصادياً،
واألدوار اجملتمعية والسياسية كانت مشاركة الرجال والنساء فيها محدودة ،ولكن بالرغم من محدوديتها ،إال
أن مشاركة الرجال أعلى.
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عالقات األفراد ببعضهم البعض تأثرت ،فعالقات احملبة والتعاون والدعم زادت بني أفراد األسرة حيناً ،وشهدت
العالقات نوعا ً من العصبية والتوتر حينا ً آخراً ،وفي بعض العائالت مورس الضغط والتحكم والسيطرة ،خاصة
على اإلناث ،ولكن لم تشر البيانات إلى زيادة في ممارسة العنف األسري ،إال في حاالت قليلة ،ولكن ما أثار االنتباه،
أنه على صعيد العالقة بني الرجال والنساء ،وخاصة ما يتعلق بصنع القرار وأخذه داخل العائلة ،فقد زادت
مشاركة النساء ،بسبب اعتراف الرجال بحكمة وصواب قرارات النساء عندما يستشرن.
طرأت تغيرات على عالقة األسرة باحمليط من اجليران واألقارب بسبب االنتقال والتشتت ،حيث فقدت األسرة
ارتباطها مع احمليط ،بسبب عدم االستقرار وترك املكان ،ولكن العائالت بحثت عن سياسات للتأقلم والتكيف
مع احمليط اجلديد.
تراجع املستوى التعليمي ألفراد األسرة ،فكثير من األفراد توقفوا عن الدراسة في املدارس واجلامعات ،بسبب
سوء الوضع اإلقتصادي ،أو بسبب احلواجز ،وأيضا ً فإن التحصيل واألداء األكادميي تراجع.
الوضع اإلقتصادي شهد حالة من التراجع بسبب فقدان املنازل وما حتويه ،وعدم توفر فرص عمل ،واإلضطرار إلى
االستدانة وتراكم الديون.
ساءت احلالة اجلسدية لدى البعضن وظهرت أمراض مزمنة لديهم ،واحلالة النفسية للعائلة شهدت حالة من
اإلحباط والكآبة واحلزن ،وفقدان األمل والتوتر واخلوف والقلق ،واإلكتئاب أحيانا ً.
ممارسة أفراد العائلة حلقهم في احلركة وممارسة نشاطاتهم اليومية بالشكل الطبيعي تراجع ،بسبب اإلكتظاظ
وضيق املكان وفقدان اخلصوصية ،وعدم توفر املسكن املالئم.
جوانب مشرقة جتلت في ذاك الوضع املظلم واملؤلم ،حيث كشفت األزمة عن مدى قدرة العائالت على التضامن
والتكاثف ودعمهم لبعضهم البعض ،وخاصة في ظل عدم وجود شبكات حماية ،توفر لهم األمن واألمان،
وتقدم لهم الدعم النفسي واالجتماعي والقانوني.
بالرغم من قسوة احلدث وما نتج عنه من آثار سلبية على كافة مناحي احلياة ،اإلقتصادية والتعليمية والعالقات
االجتماعية واحلالة النفسية التي مرت بها العائالت ،إال أنه يوجد إصرار على التحدي والصمود واملواجهة،
فالعامل املشترك الذي جمع كافة من شارك في البحث ،هو القوة الكامنة في دواخلهم التي تعكس
مدى قوتهم وإصرارهم على الصمود واملواجهة والتحدي ،كونهم رفضوا وما زالوا يرفضون الهجرة أو حتى
التفكير بها ،فمبادئ وقيم الصمود واالنتماء والتمسك باألرض وعدم تركها لالحتالل اإلسرائيلي ،ما زالت
تسكن مشاعرهم وعقولهم ،هذا الصمود الذي يعبر عن قوة االنتماء للمكان واألرض وتعلقهم به ،ويعبر
عن التمسك باجلذور والوطن والتاريخ ،وقد حرصت العائالت على ترسيخ هذا املعنى للمنزل ،املرتبط مبفهوم
الكرامة واالنتماء لألبناء ،كي تتوارثها األجيال ،وبالتالي تبقى املنطقة عامرة بالفلسطينيني ،وما زالت العائالت
تخطط لغد مشرق ومستقبل أفضل ،بالرغم من مشاعر اليأس واإلحباط التي تنتابهم حيناً ،إال أن حلمهم
بإعادة اإلعمار والبناء ما زال يشغلهم ،ويعملون جهدهم لتحقيقه.
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 3 .2توصيات على الصعيد الرسمي و غير الرسمي
مت االعتماد في هذه الدراسة ،على صياغة واحلصول على التوصيات من املشاركني واملشاركات ،لقناعتنا بأن
أصحاب املشكلة أقدر على حتديدها ووضع البدائل ،وكونهم يعون متاما ً تبعات هدم املنازل بالتفصيل ،ويدركون ما
هي املقترحات والتوصيات التي قد تساعدهم لتخطي أزمة فقدانهم ملنازلهم .وقد صيغت بعض التوصيات بشكل
تفصيلي وبتحديد اسم املوقع ،وذلك للقناعة أن نتائج هذه الدراسة ميكن أن تناقش مع املسؤولني وأصحاب القرار،
لذا فتحديد املشكلة وإيراد اسم املوقع ،ميكن أن يسهم في الوصول إلى حلول بشكل عملي وملموس.
مجموع املشاركني واملشاركات في مجموعات النقاش وفي املقابالت الفردية ،ركزوا في توصياتهم على أهمية
الفعل الرسمي ،والتحرك الذي من املفترض أن تقوم به السلطة الفلسطينية أو الدولة الفلسطينية حالياً،
بحيث يتم الضغط واحلشد على صعيد دولي ،من أجل وقف هدم املنازل ،وحشد حركات التضامن الدولي
إلثارة قضية الهدم على الصعيد العاملي ،وخاصة أن التحرك الرسمي اجتاه هدم البيوت وخاصة في القدس،
دون املستوى املطلوب .عدد كبير من املنازل مهددة بالهدم ،ولم حتدث ردة فعل مناسبة من اجلانب الرسمي ،لذا
من املفترض أن يحدث حتركا ً رسميا ً ومجتمعيا ً شعبيا ً لوقف ظاهرة هدم املنازل ،ورفع القضايا إلى محاكم
دولية .وإلى جانب الضغط على الصعيد الدولي ،أوصى املشاركون واملشاركات بضرورة دعم العائالت مادياً،
والتعويض من أجل إعادة البناء واإلعمار ملساعدة العائالت لتعيش بكرامة ،حتى ال تضطر العائالت النتهاج
أسلوب الشحدة والذل ،ولطرق كافة األبواب على حد تعبيرهم.
أوصى املشاركون واملشاركات كذلك ،بأهمية اإلسناد والدعم املعنوي للعائالت ،بحيث تشمل النساء والرجال
واألطفال ،ملساعدتهم لتخطي األزمات النفسية التي تعيشها عائالت كثيرة.
وأيضا ً فإن املشاركني واملشاركات ،ركزوا على أهمية أن تبادر املؤسسات احلقوقية بالتوجه للعائالت التي هدمت
بيوتها ،وتبني قضاياها والدفاع عنها ،وأن يتم رفع وعي العائالت التي تهدم بيوتها ،بضرورة التوجه ملؤسسات
حقوق اإلنسان ورفع دعاوي ضد االحتالل.
أوصى املشاركون واملشاركات في منطقة األغوار ،مبجموعة من التوصيات التفصيلية ،التي جتيب على
احتياجاتهم اليومية ،حيث اعتبروا أن اللقاء معهم فرصة لرفع توصياتهم ،من أجل حتسني حياتهم اليومية،
وخاصة أنهم يعيشون في مناطق مهمشة ،تفتقر ملقومات احلياة الصحية ،وقد طالبوا:
•توفير مشاريع لتحسني البنية التحتية ،مثل توفير صهريج مياه ،وتوفير آبار وطاقة شمسية ،وأن تتوفر
لديهم الطاقة الكهربائية عن طريق شركة الكهرباء ،وليس موتورات ،وتوفير أعالف وسماد للمزارعني.
•يطمحون لوجود شبكة مياه ،من شأنها مساعدتهم الستغالل أراضيهم في الزراعة وإقامة بيوت
بالستيكية ،بدال ً من االعتماد فقط على مياه األمطار.
•حتديث شبكات الري ،وتطوير الزراعة ،وتوفير طرق متطورة حللب املاشية وحتويل احلليب الى أجبان ،وعمل آبار
ارتوازية ،وتطوير رياض األطفال ،ويطمحون لوجود بنك إقراض زراعي.
•من املهم توفير برامج خلق فرص عمل ،وتوفير مشاريع للتمكني اإلقتصادي ،وتوفير منازل بدل اخليم لألسر،
التي ما زالت تسكن في خيم.
واملهملة ،واالهتمام بهذه املناطق من النواحي الثقافية
•ضرورة أن يتم االلتفات إلى هذه املناطق املهشمة
َ
واالجتماعية واإلقتصادية .وركزت اجملموعات أيضا ً على االهتمام بفئة الشباب وتوعيتهم ،وتنفيذ فعاليات
مختلفة مفيدة لهم ،ذات مضامني وطنية واجتاعية وتربوية.
•تسعى النساء وبرعاية اجمللس البلدي في بيت دجن ،على جتميع مال كي يتم إنشاء جمعية نسائية ،كون
النساء تتوفر لديهن الطاقات والقدرات ،كي يقمن بنشاطات مجتمعية وخدماتية ،لكن ينقصهن املال
والدعم واإلرشاد لتوجيه طاقاتهن مبا هو مفيد للمجتمع .فهن يحلمن بتأسيس جمعية نسوية وخيرية،
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لكن لم يتم حتى اآلن ذلك ،لعدم توفر املال ،ويكاد يكون مستحيال في الوقت الراهن ،ويرغنب كذلك بتعلم
مهن وحرف أخرى ،كي يتم العمل بها في حال مت االستيالء على األرض ،أو تضررت احملاصيل بسبب اخلنازير
أو بسبب األمطار أو اجلفاف ،فهن يسعني بذلك لضرورة تعلم حرف جديدة ،كي ال تكون الزراعة مصدر رزق
وحيد في املنطقة ،يطمحن لوجود مشاريع من شأنها استقطاب أبناءهن اخلريجني ،بحيث يدفعن أبناءهن
للبقاء في فروش بيت دجن ،وبالتالي ال يعود اخلريج يفكر بترك املكان والعيش في املدن بحثا ً عن عمل.
•تطمح النساء لوجود شبكة مياه ،من شأنها مساعدة أزواجهن الستغالل أراضيهم في الزراعة وإقامة
بيوت بالستيكية ،بدال ً من االعتماد فقط على مياه األمطار ،بحيث تتمكن وقتها النساء من العمل إلى
جانب أزواجهن في العمل الزراعي.
•ترغب النساء وبشكل ملح في وجود خزان للغاز ،بحيث ال تضطر النساء جللب حطب إلعداد الطعام.
•ترغب النساء بوجود رياض أطفال.
•ترغب النساء بضرورة توفر جمعية نسوية ،تشكل لهن املالذ من هموم احلياة والقهر ومشاكل األسرة،
بسبب الزواج املتعدد ،وبسبب ظروف االحتالل وممارساته ،التي تستهدف أمن املواطنني ،وتدفعهم إلى
التهجير من خالل هدم بيوتهم.
•لدى الرجال في اجملموعة البؤرية طموحا ً وأفكار ملشاريع ،تعكس حرصهم على الصمود ودفع اجليل اجلديد
للبقاء وعدم الهجرة من خربة املفقرة ،أول اهتماماتهم هو توفر خطط هيكلية حتدد مسطح األرض
املسموح للبناء فيها ،وعدم ترك األمر مشاعا ً.
•يطالب الرجال ضمن اجملموعة ،بأن يتم إعفائهم من ضريبة املاشية واألعالف ،ويستغربون مطالبتهم
بالضريبة رغم تدني مستوى الدخل لديهم ،فبدال من أن تقوم الدولة بتوفير هذه االحتياجات مجاناً ،تقوم
مبطالبتهم بدفع الضرائب.
من خالل التوصيات واإلقتراحات التي تقدم بها املشاركون واملشاركات في اجملموعات العشرة ،يبدو بالرغم من
املشاعر اخملتلفة وحالة اإلحباط التي تصيبهم بني احلني واآلخر ،وحجم اخلسائر التي تكبدوها واملعاناة التي مروا
بها ،إال أنهم يصرون على البقاء واالستمرار وتطوير مناحي حياتهم .وأن من يخطط لتنفيذ مشاريع ،ومن لديه
طموح وأحالم يسعى لتحقيقها ،ما هو إال دليل على االنتماء للمكان واحلرص على تطويره ،بحيث يشجعون
األجيال القادمة على الصمود والبقاء في األرض ،ويريدون ألبنائهم أن يرثوا حب األرض والتمسك وعدم التفريط
بها ،والصمود في وجه ممارسات االحتالل .ومن ناحية أخرى بدا جليا ً أنهم واعني الحتياجاتهم ومحددين لها،
ويسعون ويعملون من أجل حتقيقها .وكذلك اتضح أن هذه احلاجات في معظمها ،هي حاجات عملية ،وذلك
لتسهيل أمور حياتهم والتخفيف من األعباء اليومية التي يتعرضون لها ،وأيضا ً فان القضايا التفصيلية التي
طرحوها ،تساعدهم في التغلب ومواجهة الظرف الصعب ،وهو هدم منازلهم وخيمهم.
 3 .3توصيات نهائية
•العمل على املستوى الرسمي والدولي للضغط واملناصرة ،من أجل وقف هدم املنازل.
•العمل على تلبية احتياجات األسرة العملية واالستراتيجية ،بحيث يتم توفير املسكن املالئم البديل،
والتعليم والعمل وتوفير اخلدمات الصحية والتعويض املادي ،وتوفير الدعم النفسي واالجتماعي والتمكني
لألسر التي تهدم منازلها.
•تبني سياسة واضحة جتاه األسر التي تهدم بيوتها ،وخاصة املتعلقة باجلوانب املادية ،وأن تتوجه املؤسسات
اخملتصة للعائالت ،من أجل مقابلة األسر ومعرفة احتياجاتها املادية وتلبيتها.
•أن تتبنى املؤسسات احلقوقية اخملتصة موضوع متابعة قضايا هدم املنازل ،فقضية الهدم قضية وطنية
جماعية وليست قضية أفراد.
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 .4الفصل الرابع :المالحق
 4 .1محاور وأسئلة المجموعات البؤرية
1.1صفي حياتكم قبل أن يهدم املنزل ،من ناحية العالقات بني أفراد األسرة ،العالقات بني الزوج والزوجة ،أدوار كل من
الرجال والنساء في األسرة ،مهمات كل منهم .وكيف هي العالقة مع احمليط ،من جيران وأهل وأصدقاء.

•هل تعيش األسرة لوحدها أم ضمن أسرة ممتدة؟ أم يعيش أحد أفراد أسرة األب أو األم مع العائلة أو أخت الزوج؟
•من يعمل من األسرة (األب ،األم ،أحد أفراد األسرة؟).
•عدد الغرف ،هل املساحة كافية ألفراد األسرة ،وهل يوجد مساحة كافية ملمارسة األطفال لهواياتهم وللعب؟
ما هي أعمار أفراد األسرة ،ما هو مستواهم التعليمي (بشكل عام ،أطفال في املدارس أم في جلامعات؟).
•كيف هي عالقة األسرة مع اجليران واألهل واألصدقاء ،عالقة ودية وتبادل زيارات ،ويوجد انتماء للمكان الذي
تعيش ضمنه األسرة؟
•كيف هي العالقة بني الزوج والزوجة وبني أفراد األسرة (عالقة محبة وتعاون وتكامل واحترام ،أم هي عالقة
سيطرة وتسلط ،وعالقة ميارس بها الرجل ذكوريته على زوجته وعلى باقي أفراد األسرة ،ويقرر ويتحكم بأفرادها،
وال يشارك الزوجة وأفراد األسرة في النقاش الذي يتعلق بقرارات لها عالقة مبصير ودميومة العائلة.
•كيف تتم تأدية املهمات داخل العائلة ،من يقوم باألدوار اخملتلفة لألسرة ،من عناية بالبيت واألبناء ومن يقوم
بالدور االنتاجي ،أي الدخل للعائلة؟ ومن ميارس الدور اجملتمعي والسياسي من أعمال تعود على اجملتمع بالفائدة،
مثل النشاطات واألعمال التطوعية ،التي تسهم في تنمية اجملتمع احمللي ،مثال ً هل األم أو األب هم ناشطني في
مؤسسات وجمعيات خيرية ونوادي ومجالس أولياء أمور ،أو ناشطني في أحزاب سياسية؟
•كيف هي العالقة مع احمليط (زيارات متبادلة ،تعاون ،انتماء للمكان الذي مت النشوء به ،دعم للمجموعة التي
تعيش ضمنها األسرة وكيف بامللموس؟
2.2صفي احلالة التي مررمت بها عند هدم املنزل ،ماذا عمل كل من الرجال والنساء في العائلة حني مت هدم املنزل ،كيف
تصرفوا ،كيف كانت مشاعرهم؟ هل يوجد اختالف في مشاعر النساء اجتاه هدم املنزل عن مشاعر الرجال؟ وما
هي األدوار التي قام بها كل من الرجال والنساء حني مت هدم املنزل؟ كيف تأثرت العالقات بني أفراد األسرة ،هل احلالة
النفسية هي إحباط وحتميل مسؤولية وإلقاء املسؤولية على أحد أفراد األسرة ،أم أنها عالقة دعم وتعاطف
وتعاون ،من أجل حل املشكلة وتخفيف األعباء والعواقب؟

•أين ذهبتم لتعيشوا بعد هدم املنزل؟ ميكن أن يكون هناك فترة انتظار بني قرار هدم املنزل وتنفيذ الهدم ،ميكن
أن تصفي هذه املرحلة بكافة التفاصيل؟ هل وكلتم محامي؟ من تابع القضية؟ هل متت مقابلة الصحافة
واإلعالم ،ومن كان يقوم بهذه املهمة؟
3.3كيف هي حالة األسرة اآلن ،بعد هدم املنزل ،كيف تاثر الوضع اإلقتصادي ،هل زادت األعباء على الرجال وهل زادت
األعباء على النساء ،وهل تأثرت أعباء أفراد األسرة اآلخرين ،وكيف هي العالقات بني أفراد األسرة وخاصة العالقة
بني الزوج والزوجة ،هل تغيرت وكيف وملاذا؟ كيف هي العالقة مع احمليط من جيران وأهل وأقارب وأصدقاء ،والعالقة
مع املؤسسات ؟ هل تتردد العائلة على مؤسسات لطلب املساعدة ،أم طلب املساعدة من األهل (ومن يتابع
هذه القضايا األب أم األم أم أحد أفراد العائلة ،وما هي املؤسسات التي يتم اللجوء لها؟) هل يتم مقابلة اإلعالم
للحديث عن الهدم ،ومن يقابل اإلعالم؟
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•ذات األسئلة كما في السؤال األول.
•هل انتقلت األسرة ملكان أخر ،ومع من تعيش ،مع أسرة الزوج ،أم مع أسرة الزوجة ،أم عند األصدقاء أو أقارب
آخرين؟
•هل اضطر األب أو الزوج للعمل لساعات عمل أكثر أو البحث عن عمل آخر ،هل تبحث أو بحثت الزوجة عن عمل
آخر ،أم هل أحد أفراد األسرة يبحث عن عمل من أجل تعويض الييت املهدوم؟
•هل تأثر تعليم أحد أفراد األ سرة ،مثال هل ترك أحد األبناء أو البنات املدرسة أو اجلامعة؟
•هل تأثرت عالقتكم باجليران واألهل واألصدقاء وكيف؟
•هل اختلفت أدوار أفراد األسرة من ذكور وإناث داخل العائلة ،أم بقيت األدوار كما هي وكيف؟ أم أضيفت أدوار
جديدة للعائلة؟ وما هي؟ ومن يقوم بها؟
4.4كيف تتوقعون املستقبل؟ هل أنتم قلقون ،مطمئنون ،محبطون ،تخططون لغد أفضل؟

•هل تريدون إضافة أي شيئ؟
مالحظة :نقصد بالعالقات ،العالقة بني الزوج والزوجة ،هل هي عالقة مساواة وتكافؤ ،أم عالقة سيطرة ودونية،
هل هي عالقة احترام ومشاركة ،أم عالقة فرض وحتكم؟
األدوار :يقصد باألدوار الثالثة ،الدور االجنابي والدور االنتاجي والدور اجملتمعي والسياسي ،هذا هو تركيز البحث،
التعرف على أثر هدم املنازل على عالقات وأدوار النوع االجتماعي.
 4 .2أسئلة المقابلة
مقابلة بشأن التأثير أو التغير في أدوار وعالقات النوع االجتماعي بعد هدم املنازل
1.1معلومات دميغرافية:
•االسم
•العمر
•احلالة االجتماعية
•مكان السكن
•نوع املنزل (طوب /خيمة) قبل الهدم:
•نوع املنزل (طوب /خيمة) بعد الهدم:
•عدد أفراد األسرة
إناث
•ذكور
•أعمار أفراد األسرة
•املستوى التعليمي للمرأة التي تتم مقابلتها
•املستوى التعليمي ألفراد السرة
•هل تعمل الزوجة خارج املنزل أم ال تعمل؟
•الوظيفة( :ربة بيت /مزارعة... /الخ)
•ماذا يعمل الزوج؟
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2.2اسئلة خاصة بظروف هدم املنزل:
•هل املنزل ملك أم إيجار؟
•متى مت هدم املنزل؟
•متى بلغتم بقرار هدم املنزل؟
•مبررات أو أسباب هدم املنزل؟
•كيف مت الهدم ،في أي ساعة ،وهل كان هناك مجال إلخراج مستلزمات خاصة بكم من املنزل؟ ومن ساهم
في إخراج املستلزمات؟
•ماذا كان موجود في املنزل؟ وماذا خسرمت من أدوات وأجهزة منزلية بعد الهدم؟
•كيف عشتم خالل الفترة ما بني التبليغ وتنفيذ هدم املنزل؟ احلالة النفسية والعالقات بني أفراد األسرة.
•أين عشتم بعد هدم املنزل؟ عند من؟ صفي حالتكم خالل هذه املرحلة االنتقالية.
3.3ظروف السكن السابق
•كم غرفة؟ هل كان يوجد ماء وكهرباء؟ صرف صحي؟ تهوية وإنارة؟ هل عدد الغرف كافيا ً مقارنة بعدد أفراد
األسرة ،أم يوجد اكتظاظ؟
•هل أصبحت األسرة أكثر عددا ً بسبب وجود أهل الزوج ،أم هل تقلص العدد وأصبحت األسرة نووية؟
4.4ظروف السكن احلالي
•أسئلة السؤال الذي سبقه
•كيف تأثرت عالقاتكم وأدواركم كأفراد أسرة ما بعد هدم املنزل؟
5.5التوجه ملؤسسات حقوقية
•هل وكلتم محامي أو جهة قانونية مختصة ملتابعة األمر ووقفه؟
•من تابع هذه القضايا ،الذكور أم اإلناث في العائلة ،حددي .ملاذا هؤالء األشخاص هم الذين تابعوا؟
•هل زاد العبء على أفراد األسرة ،كيف ،وحتديدا ً من الذي حتمل مسؤوليات أعلى وأصعب بعد هدم املنزل؟
6.6التاثير على الوضع االقتصادي
•هل تاثر الوضع االقتصادي للعائلة بعد الهدم؟ هل اضططرمت لبيع ممتلكات أو االستدانة؟ من الذي بادر
باالستدانة ،اإلناث أم الذكور في حال متت االستدانة؟ أو البحث عن عمل آخر من أجل تعويض ما خسرمت
وهو املنزل؟
•هل بحث أفراد األسرة الذين ال يعملون عن عمل بعد هدم املنزل وخصوصا اإلناث؟
•هل اضطرمت لوقف األوالد والبنات عن الدراسة بسبب هدم املنزل؟ هل مت إعطاء األولوية في التعليم
(املدرسي/اجلامعي) للولد على حساب البنت ،بسبب تأثر الوضع اإلقتصادي؟
•هل فكرمت في تزويج اإلناث مبكرا ً بسبب هدم املنزل؟
•هل اضطر أحد أفراد األسرة للسفر للخارج أو العمل واملبيت خارج األسرة بسبب هدم املنزل للعمل؟
•هل تفكرون بترك املنطقة والهجرة إلى مدينة أو قرية مجاورة ،أو حتى هجرة خارجية في حال أتيحت لكم
الفرصة لذلك؟ أم أنكم صامدون ومتمسكون باألرض؟
7.7القرار داخل العائلة
•على صعيد أخذ القرار داخل العائلة ،هل حصل تغيير على هذا الصعيد؟ كيف كانت عملية صنع القرار
داخل العائلة وكيف أصبحت ،وخاصة في القرارات الكبيرة لألسرة التي تتعلق بالتعليم والعمل والسكن
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والشراء أو البيع أو التزويج؟ هل القرار باملشاركة أم يفرض من الزوج على الزوجة ،أو من الذكور على اإلناث؟
أم تغير احلال وأصبحت النساء أكثر مشاركة في القرار داخل األسرة.
•هل أصبحت النساء أكثر جرأة على النقاش /طلب مساعدة من زوجها في رعاية البيت/األبناء؟ أم أن هدم
املنزل جعل من نفسية النساء هشة ،وبالتالي عرضة أكثر للخنوع واإلحباط ،وبالتالي القبول بأي شيء؟
8.8العالقات واألدوار:
•كيف هي العالقات بني أفراد األسرة ،سواء قبل الهدم وبعده؟ هل تنم عن احترام ،تعاون ،مشاركة أم ماذا؟
•ما هي مسؤوليات كل من أفراد األسرة قبل وبعد الهدم؟
9.9العنف األسري
•هل زاد العنف األسري بعد هدم املنزل؟ من ميارس العنف ضد من؟
•هل حصل تعدد زوجات بعد الهدم ،وهل له عالقة مبوضوع الهدم؟
•هل حصل طالق بعد هدم املنزل ،وهل له عالقة بالهدم؟
1010التاثير النفسي
•ما هي التغييرات النفسية التي حصلت لألفراد بعد هدم املنزل (مثال ً املرور بحالة إكتئاب ،أو قلق وتوتر ،أو
تبول ال إرادي عند األطفال ،أو أعراض واضطرارابات نفسية أخرى؟
•في حال حصلت ،هل توجهتم ملؤسسات صحية ونفسية لتلقي العالج؟
•من الذي يتحمل املسؤولية األكبر في متابعة هذا الشأن؟
1111التغيير في األدوار
•هل كان أفراد األسرة ناشطني على املستوى اجملتمعي أو السياسي؟ متطوعني في مؤسسات أو جمعيات
أو مجالس أولياء أمور ،أو أنهم متطوعني في مؤسسات مجتمعية أخرى؟ حددي من هم الناشطني الذكور
أم اإلناث ،الزوج أم الزوجة؟
•هل تأثر الوضع بعد هدم املنزل ،هل قل أو زاد النشاط اجملتمعي والتطوعي وحتديدا ً للنساء؟ وملاذا؟
1212العالقة مع املؤسسات
•هل جلأمت إلى مؤسسات خاصة أو حكومية لطلب املساعدة املادية /قانونية بعد هدم املنزل؟ من تابع هذه
القضايا (اإلناث أم الذكور؟ وإلى أية مؤسسات مت اللجوء؟
•هل توجهت إليكم مؤسسات حقوقية أو مختصة من أجل التفريغ نفسيا ً عنكم؟ من هي هذه املؤسسات؟
وكم مرة متت لقاءات في حال متت؟
•هل حصلتم على تعويض من املؤسسات (سواء حكومية أو غير حكومية أو أية مؤسسة أخرى؟)
•هل حتدثتم إلى اإلعالم عن هدم املنزل؟ من قام بهذه املهمة؟ الذكور أم اإلناث.
1313أسئلة عامة لإلجمال
•كيف ترون الوضع اآلن ،مقارنة حالكم كأسرة ما قبل الهدم وما بعد الهدم؟ من ناحية العالقات واألدوار ما
بني أفراد األسرة واملشاعر؟
•ماذا تخططون للمستقبل؟
•برأيكم ما هي اخلطوات واإلجراءات التي يجب أن تنجز على الصعيد الرسمي أو غير الرسمي ،من أجل وقف
الهدم ،أو لتخفيف اآلثار على األسر واألفراد بعد هدم املنزل؟
•أية مالحظات أخرى.
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 4 .3أسئلة االستمارة
الرجاء تعبئة املعلومات التالية:
مكان السكن
العمر
االسم
املستوى التعليمي لألب
املستوى التعليمي لألم
عمل األم
عمل األب

عدد األفراد داخل املنزل
متى هدم املنزل

**مالحظة :في حال أن بعض األسئلة ال تنطبق ،ميكن وضع كلمة ال ينطبق بجانبها
أوافق
جدا

العبارة
التعاون بني أفراد االسرة ارتفع بشكل كبير
التوتر بني أفراد األسرة ارتفع بشكل كبير
املشاكل بني أفراد األسرة ارتفعت بشكل كبير
ممارسة العنف ضد الزوجة ارتفع بعد هدم املنزل
التضامن من اجملتمع مع األسرة ارتفع بعد هدم املنزل
عزلة النساء عن اجملتمع احمليط أصبحت أكثر بعد هدم املنزل
عزلة الرجال عن احمليط أصبحت أكثر بعد هدم املنزل
الدور الرئيسي في التوجه للمؤسسات احلقوقية كان لألب
الدور الرئيسي في التوجه للمؤسسات احلقوقية كان لألم
الدور الرئيسي في التوجه للمؤسسات احلقوقية كان لألوالد الذكور
الدور الرئيسي في التوجه للمؤسسات احلقوقية كان للبنات اإلناث
الدور الرئيسي في التوجه للمؤسسات التي تقدم املساعدات املادية كان لألب
الدور الرئيسي في التوجه للمؤسسات التي تقدم املساعدات املادية كان لألم
الدور الرئيسي في التوجه للمؤسسات التي تقدم الساعدات املادية كان لألبناء الذكور
الدور الرئيسي في التوجه للمؤسسات التي تقدم املساعدات املادية كان للبنات اإلناث
الدور الرئيسي في التوجه للمؤسسات الطبية ملتابعة اآلثار السلبية لهدم املنزل ،كان
بشكل رئيسي لألم
الدور الرئيسي في التوجه للمؤسسات الطبية ملتابعة اآلثار السلبية لهدم املنزل ،كان
بشكل رئيسي لألب
الدور الرئيسي في التوجه للمؤسسات الطبية ملتابعة اآلثار السلبية لهدم املنزل ،كان
بشكل رئيسي لألم
مقابلة اجلهات اإلعالمية للحديث عن هدم املنزل كان الدور للذكور بشكل أكبر
مقابلة اجلهات اإلعالمية للحديث عن هدم املنزل كان الدور لإلناث بشكل أكبر
متساو
بشكل
مقابلة احلهات اإلعالمية للحديث عن هدم املنزل كان الدور للذكور واإلناث
ٍ
ٍ
املسؤوليات واألعباء املنزلية زادت بشكل كبير على أفراد األسرة بالتساوي بعد الهدم
املسؤوليات واألعباء املنزلية بعد الهدم زادت على األم بشكل كبير
املسؤوليات واألعباء املنزلية بعد الهدم زادت على األب بشكل كبير
األم اضطرت للبحث عن مصدر آخر للرزق بعد الهدم
األب اضطر للبحث عن مصدر آخر للرزق
األبناء الذكور اضطروا للبحث عن مصدر آخر للرزق بعد هدم املنزل
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أوافق

ال أوافق
ال
محايد
أوافق بشدة

البنات اإلناث اضطررن للبحث عن مصدر آخر للرزق بعد الهدم
مشاركة االزوج في السياسة واألعمال التطوعية واخليرية ارتفعت بعد هدم املنزل
مشاركة الزوجة في السياسة واألعمال التطوعية واخليرية ارتفعت بعد هدم املنزل
مشاركة النساء في أخذ القرارات على مستوى األسرة ارتفع بشكل واضح
الرجل أصبح أكثر فردية في اتخاذ القرار بعد هدم املنزل
الوضع اإلقتصادي لألسرة تأثرسلبا ً بشكل كبير بعد هدم املنزل
دافعية األطفال للتعليم تاثرت سلبا ً بعد هدم املنزل
نتائج األطفال الدراسية تراجعت بشكل واضح بعد هدم املنزل
استعداد األب للهجرة خارج البلد ارتفع بشكل واضح بعد هدم املنزل
تفضيل األسرة لتزويج بناتها مبكرا ً ارتفع بشكل واضح بعد هدم املنزل

من الصعب ايراد أسماء النساء والرجال الذين ساهموا مبعلوماتهم وإجاباتهم ،وشاركونا مشاعرهم وجتاربهم من أجل إجناز هذه
الدراسة ،والسبب أنه لم يتم سؤالهم وأخذ موافقتهم حول ايراد أسماءهم عند جمع البيانات.
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