واقع النساء وحقوقهن أثناء العدوان اإلرسائييل عىل قطاع غزة
دنيا األمل إسامعيل*
عىل الرغم من الخربات السابقة التي اكتسبتها النساء الفلسطينيات خالل تجربتي حرب ،2008
 ،2011إالّ أ ّن حرب متوز /يوليو كانت األشد قسو َة ومرار َة عىل الفتيات والنساء اللوايت وجدن
أطفالهن املر ّوعني يف ظل استمرار انعدام
أنفسهن يف رصا ٍع مري ٍر من أجل البقاء والحفاظ عىل
ّ
ّ
األمن والشعور املتكرر بالخوف واملعاناة اليومية ،وما يزيد األمر سوءا ً أ ّن الدمار الشامل جعل
أكرث من (  ) 500ألف شخص ،أي ما يعادل  %28من مجمل السكان ،1نزحوا من بيوتهم إىل مدارس
وكالة غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني (األونروا ) واملدارس الحكومية ،إضافة إىل املالجئ
غري الرسمية كاملساجد والكنائس واملباين غري املأهولة والعائالت املستضيفة ،قضوا خاللها
أياماً قاسية ،مليئة باملعاناة والحرمان والشعور املستمر بالخوف والتهديد وانعدام األمان وسبل
الحامية ،األمر الذي يضاعف من األعباء امللقاة عىل كاهل النساء ،يف مراكز تفتقر إىل العديد من
مقومات الحياة ،وغري مهيأة متاماً لتكون مراكز إيواء من املفرتض أن تتوافر فيها مقومات الحد
األدىن للبقاء.
وقد استهدف العدوان الذي شنته إرسائيل عىل قطاع غزة خالل عام  2014املدنيني/ات بشكلٍ كب ٍري
للغاية ،وأدى إىل انهيار كامل ملقومات حياتهم اليومية ،بشكلٍ مل يسبق له مثيل ،ومارست إرسائيل
خالله جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية ،وقد طالت اآلثار االجتامعية للعدوان /الحرب األرس
الفلسطينية جمعاء يف جوانب متعددة ومتشابكة يف كثريٍ من األحيان ،متثلت يف التهجري واللجوء
وتفكك العائالت والقضاء عىل شبكات األمان واالتصال بسبب التفكك الجغرايف ،كام أجرب واقع
التهجري والنزوح عىل انقسام العائالت واألرس يف أكرث من مكان ،ما أدى يف كثري من األحيان إىل تبدل
* كاتبة وباحثة فلسطينية.
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األدوار التقليدية للنساء والرجال ،خاصة يف حال عدم قدرة األب عىل القيام بدوره التقليدي يف
توفري الحامية لعائلته وإعالتها ،ويف كل األحوال فإ ّن انتزاع املرأة من محيطها الطبيعي ،الذي نشأت
فيه وتأقلمت مع كل مقوماته ،أثر بشكلٍ سلبي كبري عىل واقع املرأة وعىل إمكانيات قيامها بدورها
يف االهتامم بعائلتها وتحقيق ذاتها.
فقد أدى العدوان اإلرسائييل عىل قطاع غزة إىل تجدد العنف األرسي والعنف امل ّوجه ضد النساء
بشكلٍ كبري ألسباب مركبة ومتشابكة منها أ ّن عملية التهجري الواسعة التي تعرض لها سكان القطاع،
أدت إىل أن أصبح ( )%28من السكان بال مأوى ،فاضطروا إىل اللجوء إىل مراكز اإليواء الطارئ يف
مدارس وكالة غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني ( األونروا) والتي استقبلت (  )293,000نازح/
ــــــة واملدارس الحكومية التي استقبلت (  ، )49,000إضافة إىل املالجئ غري الرسمية كاملباين غري
املأهولة والكنائس واملساجد والعائالت املستضيفة ويقدر عدد النازحني إليها بــــ ( .2)170,000
«ويق ّدر أ ّن (  )108,000شخص سيظلون مهجرين عىل األمد الطويل نظرا ً أل ّن منازلهم أصبحت غري
قابلة للسكن بسبب تدمريها أو تعرضها ألرضار جسيمة».3
وقد أدى التهجري إىل شيوع مشاعر الخوف واإلحباط والضغط النفيس وجميعها قاد إىل وقوع
العنف ،خاصة تجاه الفئات األكرث هشاشة كالفتيات والنساء واألطفال وكبار السن واملعاقني/
ات يف ظل إعاقة -ويف كثري من األحيان -تعطيل قدرة املؤسسات اإلنسانية عىل العمل ورصد
األوضاع بطريقة آمنة .خاصة يف ظل النظر إىل النساء والفتيات كحامالت لثقافة معينة في ُعتربن
مدخالً للحفاظ عىل الهوية أمام العدو بانتهاكاته املتعددة للنساء والرجال عىل حد سواء
وبالتايل يصبحن أهدافًا رئيسة للثقافة األبوية املهيمنة التي تفرض توجهاتها ورشوطها بقوة
أثناء الحرب .ارتباطاً بذاك التوجه السائد يف أيام السلم والذي يشتد التمسك به أثناء الحروب
تعرضهن ألخطار
ت ُستغل النساء بسبب مسؤولياتهن وارتباطاتهن األمومية ،مام يضاعف من
ّ
سوء املعاملة.4
خالل الحرب تعرضت الفتيات والنساء ألشكال ومستويات مختلفة من العنف نتيجة األجواء
املشحونة بالغضب والخوف والقلق ،واكتظاظ املكان بالعائالت من مناطق جغرافية وخلفيات
ثقافية متنوعة ،وعدم الخصوصية وخوف األزواج عىل زوجاتهم وأبنائهم بسبب االختالط بني
الذكور واإلناث يف املدارس وقد تراوح العنف املامرس ضد الفتيات والنساء يف مراكز اإليواء واألرس
املستضيفة بني العنف اللفظي والجسدي والعنف الجنيس ،وغالباً ما يكون الزوج هو الذي ميارس
العنف ضد زوجته من خالل “ :التلفظ بألفاظ مسيئة ومهينة وأمام الجميع  ،إضافة إىل الرصاخ
والنظرات التي تحمل معنى الغضب ،ما يضع النساء يف حالة ارتباك وخوف وترقب وقلق إضافة
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إىل أنها تولد مشاعر الغضب والكره من الزوجة تجاه زوجها.
لقد أثبتت الحروب املتتالية التي تعرض لها قطاع غزة أ ّن النساء ه ّن األكرث معاناة وتحمالً لألعباء
الجديدة التي تفرضها الحرب وحاالت التهجري الناتجة عنها ،التي أدت إىل ارتفاع وترية العنف
األرسي واملشاكل املرتبطة بالحمل والوالدة وانعدام الخصوصية وعدم القدرة عىل الوصول إىل
الخدمات األساسية ،ومن ثم تعريض سالمته ّن الجسدية والنفسية للخطر.
إ ّن التمييز والتعرض املستمر لضغوطات مختلفة بفعل هيمنة النظام األبوي ،تؤدي جميعاً إىل
تفاقم أوضاع الفتيات والنساء يف السلم والحرب عىل حد سواء وإن ازدادت حدتها وتعمقت يف
أوقات الحرب ،بحيث أصبح العنف ضد النساء ملحوظاً بشكلٍ كبري يف أماكن اللجوء املختلفة ،وقد
عربت العديد من النساء املبحوثات بأنه ّن تعرضّ ن ألشكال متعددة من العنف جسدياً كالرضب
ونفسياً كالسب واإلهانة أمام الغري والقيود عىل الحركة داخل تجمعات اإليواء سواء يف مدارس
الوكالة أو يف األرس املستضيفة.
وقد أشارت النساء يف مقابالت مع العديد منه ّن إىل تعرضه ّن للعنف يف مراكز اإليواء ،نتيجة
التدافع عند التسجيل واستالم املساعدات واكتظاظ الغرف ،وأضفن أ ّن أكرث حاالت العنف تقع
بني األزواج؛ نتيجة الضغط النفيس والقلق والخوف الناتج عن االكتظاظ وأفدن إىل وجود التحرش
الجنيس بنسب متفاوتة ،فيام أشارت أكرث من واحدة إىل أ ّن النساء يعانني من حرمان جنيس لعدم
االقرتاب من األزواج وعدم وجود أماكن مخصصة لألزواج يف معظم مراكز اإليواء .وصعوبة ذلك
يف األرس املستضيفة.
وقد تبني أ ّن الخدمات املقدمة من قبل املؤسسات املختلفة تتشابه إىل حد كبري وتنحرص يف تقديم
الدعم املادي والعيني املحدود والدعم النفيس /االجتامعي لفئات ورشائح اجتامعية محددة ،
وهي خدمات عالجية أكرث منها وقائية وغالباً ما تتم يف أماكن اللجوء وبشكل جامعي قد يحول
يف بعض األوقات دون االستجابة الفعالة لدى بعض الحاالت الخاصة التي تحتاج إىل الدعم النفيس
الفردي واملستمر .هذا عىل الرغم من إحجام عدد كبري من الفتيات والنساء عن اللجوء لطلب
املساعدة من أحد خارج نطاق الحيز الخاص وهو سلوك مربر إذا نظرنا إليه يف إطار الثقافة السائدة
التي تنظر للفتيات والنساء اللوايت يطلنب دعامَ ومساندة وحامية من العنف متمردات عىل األعراف
والتقاليد ينبغي أن يعاقنب.
كام تبني أ ّن الغالبية العظمى من هذه الخدمات تركزت حول اإلرشاد والدعم النفيس وقد تم
تقدميه بعد انتهاء الحرب وليس أثناءها باستثناء عدد محدود من األنشطة غري املنتظمة.
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املقابلة كمصدر للمعلومات عن العدوان اإلرسائييل:
تعد املقابلة مصدرا ً مهامً للحصول عىل املعلومات ،خاصة يف الدراسات امليدانية التي تستمد
معلوماتها من الواقع والناس مبارشة
وقد اعتمدت يف هذه الدراسة بشكل كبري عىل املعلومات امليدانية املستقاة من جهات مختلفة
عىل صلة مبارشة مبوضوع الدراسة  ،كإجراء مقابالت مهيكلة مسبقاً ( ،)structured Interviews
لقدرتها عىل أن تقود إىل فهم أعمق للعوامل املؤثرة يف املشكلة املطروحة ،وقد بينت املقابالت
النتائج التالية:
 -1استوعبت مراكز اإليواء العائالت املهجرة بنسبة ( ،)%26فيام كان نصيب العائالت املستضيفة
نسبة ( )%21واألقارب ( ،)%18ما يعني أ ّن ما يقرب من ( )%39من العائالت امله ّجرة لجأت إىل
عائالت مستضيفة من األقارب ،األمر الذي يتوافق بشدة مع الثقافة السائدة يف قطاع غزة ،الذي
يرفض الخروج من عباءة العائلة املمتدة انطالقاً من مبدأ الحفاظ عىل أفراد العائلة خاصة الفتيات
والنساء ،وعدم القبول بانكشافهن عىل غرباء مهام صعبت الظروف والتح ّديات ،وحتى لو تعلق
األمر بالحفاظ عىل الحياة .بينام لجأت بعض العائالت بنسبة ( )%7إىل الجريان من أصحاب البيوت
األكرث أمناً قياساً بغريها يف املنطقة نفسها ،خاصة يف املخيامت التي تتمتع بعالقات اجتامعية قوية
إىل حد كبري ،فيام تدل نسبة العائالت املهجرة ،التي لجأت إىل مناطق عشوائية مختلفة ( )%6عىل
انعدام الخيارات املتاحة أمامها ألسباب مختلفة.
 -2تبني أ ّن وكالة غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني استحوذت عىل النسبة األكرب ( )%44من إدارة
مراكز اإليواء بفارق كبري عن النسبة التي حصلت عليها الحكومة من إدارة مراكز اإليواء وهي ()%26
ما يدل عىل :أوالً وجود فجوة كبرية بني حجم ونوعية الخدمات التي تقدمها كلٍ من الجهتني ،وثانياً
أ ّن هذه النسب تتوافق مع الرتكيبة السكانية لقطاع غزة الذي يستحوذ الالجئون فيه عىل النسبة
األعىل من السكان (  )%67أي أنه من بني كل ( )10أفراد هناك ( )7أفراد الجئني ،5وثالثاً أن سكان
القطاع كان لديهم اعتقاد بأن مراكز اإليواء التابعة لوكالة غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني (
 )UNROWتعد أكرث أم ًنا عىل حياتهم من تلك التابعة للحكومة يف غزة .فيام كانت هناك نسبة
( )%15أدارتها لجان محلية من املجتمع املحيل كلجان اإلصالح ولجان األحياء ولجان الزكاة.
 -3عىل الرغم من أ ّن توفري املساعدات الغذائية كان أكرث الخدمات بروزا ً يف مراكز اإليواء ،واستأثر
بتقديم هذه الخدمة -كام أظهرت نتائج املقابالت -وكالة غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني،
وبرنامج الغذاء العاملي ،بينام ساهمت بعض الجهات الطوعية األخرى يف توفري هذه املساعدات
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بني وقت وآخر حسب قدرة كل جهة عىل حدة ،ولكن بشكلٍ غري منتظم أو مستمر ،إالّ أنّه مل يتم
توفري الكميات املالمئة من الغذاء لكل أرسة ،والتي اقرتبت من الحد األدىن الالزم إلطعام األرسة، ،
كام تركزت عىل أنواع معينة من الغذاء كاملعلبات وخلو الوجبات من الخرضوات والفواكه وطعام
وحليب األطفال ،وغالباً ما يتوقع من النساء تدبري االحتياجات الغذائية ألرسه ّن وهو سلوك مل
يتغري كثريا ً أثناء العملية العسكرية اإلرسائيلية.
وقد بينت النتائج أ ّن املساعدات الغذائية كانت متوفرة يف مراكز اإليواء ،للنساء بنسبة( )%18وهي
نسبة ضئيلة تعكس انعدام الشعور باألمن الغذايئ ،ويعود هذا ألسباب متنوعة  ،بعضها متعلق
بانعدام الشعور العام باألمان والحامية نتيجة االحتالل وعملياته العسكرية املكثفة يف القطاع،
وبعضها متعلق بأسباب من قبيل إعطاء األولوية للرجال أو لتوزيع املساعدات يف أوقات غري
مناسبة كتوزيعها يف ساعات الفجر األوىل أو ساعات متأخرة من الليل ،أو بسبب االكتظاظ والتدافع
والتزاحم عىل أماكن التوزيع ،إضافة إىل أ ّن الفتيات والنساء يف كثريٍ من األحيان ،ك ّن غري قادرات
عىل السيطرة والترصف يف غذائهن وغذاء عائالته ّن كام يرغنب .وقد أ ّدى التدافع أثناء توزيع
املساعدات الغذائية إىل وقوع عنف مركب لفظي جسدي ،من الرجال ضد النساء ومن النساء ضد
النساء ،ووصل يف بعض الحاالت إىل استخدام أدوات حا ّدة كالسكني واملرشط بني الرجال والشباب
خاصة ،نتيجة انعدام التنظيم وعدم وجود اإلرشاف الكايف.
إضافة إىل ما سبق كان هناك هيمنة من قبل مقدمي خدمة العون الغذايئ داخل مراكز اإليواء عىل
املهجرين وطريقة ووقت التوزيع ،كام تعرضوا ألشكال متعددة من سوء معاملة من إدارة املراكز
والعاملني/ات فيها ،ما عكس شعورا ً حادا ً لديهم ،خاصة الفتيات والنساء منه ّن بانعدام العدالة
يف التوزيع وأن يحظوا بالتقدير وعدم التعرض لإلهانة  ،وقد تبني من خالل مالحظات الباحثني
امليدانيني/ات غياب مقدمي خدمات العون الغذايئ عن ( )12مركز إيواء من أصل ( )13مركز إيواء
استهدفتهم الدراسة ،األمر الذي يشري إىل غياب تفعيل الرقابة عىل أداء مقدمي هذه الخدمة داخل
املراكز وبالتايل إفالتهم من العقاب والسامح بتكرار هذا السلوك يف كل مرة.
 -4تبني أ ّن خدمة اإليواء مثلت الخدمة األوىل التي تلقاها النازحون/ات  ،وكانت متوفرة بشكلٍ
كبري مع بداية النزوح من األماكن الحدودية ،لكن رسعان ما اشتد الطلب عليها بعد تعرض مناطق
كاملة لإلبادة ليس يف مدينة غزة فقط وإمنا يف كل محافظات القطاع ،حتى وصل األمر يف النهاية
إىل عدم قدرة مراكز اإليواء عىل استيعاب مهجرين/ات جدد .وقد اضطلعت وكالة الغوث بتوفري
خدمة اإليواء بشكل منتظم ومستمر ،بينام قدمت هذه الخدمة يف وقت الحق بعض املدارس
الحكومية وبعض املدارس الخاصة وبعض املؤسسات ولكن بشكلٍ غري منتظم  .وعىل الرغم من
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ذلك أيضاً فقد مارست بعض مراكز اإليواء التابعة للوكالة تعسفاً يف املعاملة مع عدد من النساء
والعائالت املهج ّرة وقامت بطردهم أكرث من مرة الزدحام املكان أو بسبب هيمنة وتسلط أفراد
من إدارة املركز عىل طالبي اللجوء والحامية.
وأظهرت نتائج املقابالت أ ّن خدمة املأوى توفرت بنسبة ( )%20فقط وهي نسبة تعكس مؤرشات
مختلفة النعدام شعور الفتيات باألمان ،يف مراكز اإليواء ويف العائالت املستضيفة ،منها عىل سبيل
املثال أ ّن انخفاض النسبة قد يعود إىل شعور الفتيات بعدم قدرة عائالته ّن عىل توفري األمن والحامية
له ّن ،أو بسبب عدم القدرة عىل التكيف مع الغرباء وانعدام الخصوصية.
 -5كانت الرعاية الصحية مبا فيها الصحة اإلنجابية أقل الخدمات التي تم تقدميها للفتيات والنساء،
بنسبة ( )%6فقط ما يدل عىل غياب خدمات الرعاية الصحية عامة والصحة اإلنجابية خاصة عن
أجندة مقدمي الخدمات خالل العدوان اإلرسائييل عىل القطاع ،وهو األمر الذي تكرر حدوثه سابقاً
خالل عدواين ( )2012 ،2008كام تدل أيضاً عىل عدم أخذ االحتياجات الصحية للفتيات؛ خاصة تلك
املتعلقة بالصحة اإلنجابية بعني االعتبار يف تخطيط وتنفيذ للخدمات أثناء العدوان  .ومن املعروف
أ ّن الصحة اإلنجابية تتأثر مبكانة املرأة يف املجتمع ففي كثري من أنحاء العامل تتعرض اإلناث للتمييز
فيام يتعلق بتوزيع املوارد العائلية والحصول عىل الرعاية الصحية ،خاصة يف أوقات عدم االستقرار
والحروب ،ولألسف أ ّن ذلك تع ّمق بشكل كبري أثناء العدوان ،وغالباً ما كانت النساء تصمت عن
احتياجاتها املتعلقة بالصحة اإلنجابية إما العتقادها الخاطئ بقلة أهميتها مقارنة بالوضع العام أو
لخجلها من اإلفصاح عنها أو لعدم معرفتها بالطرق املتوفرة أثناء العدوان لتلبي هذه االحتياجات
الصحية .بشكلٍ عام ،أعطيت األولوية أثناء العدوان للمساعدات الطبية األساسية الالزمة لكفالة
البقاء ،وليس لرعاية الصحة اإلنجابية ،ومن ثم البد من تأكيد الحاجة إىل رعاية الصحة اإلنجابية
بوجه عام مبا يكفل إدراجها يف جميع عمليات تقييم االحتياجات.
 -6عاىن املهجرون /ات من نقص املياه  ،ما جعلهم يستخدمون مصادر أقل أمناً ،ما سبب لهم
أمراضاً مختلفة ،وهناك أكرث من (  )500ألف مواطن ،واجهوا مشكلة عدم توفر املياه ألغراض
النظافة الشخصية ،وعدم وجود إجراءات الوقاية والنظافة الشخصية ،فيام كان هناك أكرث من
( )600ألف مواطن ال تصلهم إمدادات املياه يف قطاع غزة ،والباقي تصلهم بشكل متقطع ،بسبب
تعرض خطوط املياه إىل تدمري واسع أثناء العدوان ،ما أثر بشكل مبارش عىل توفر مياه الرشب
واالستحامم بشكل يومي ومنتظم ،لتوقف أعامل الصيانة أثناء العدوان  ،وعدم توفر الكهرباء
لتشغيل املحطات.6
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ارتباطاً بهذا السياق ،أظهرت النتائج أ ّن النساء حصل ّن عىل املياه النظيفة بنسبة ( )%15فقط
وهي نسبة ضئيلة للغاية ال تعكس االحتياجات الحقيقية وال تساعد عىل الشعور بالراحة والنظافة
الشخصية واملحافظة عىل الصحة العامة والصحة اإلنجابية.

أنواع العنف التي تعرضت لها النساء أثناء العدوان اإلرسائييل:
كانت أكرث أشكال العنف الذي تعرضت له النساء يف مراكز اإليواء كام عربت عنه املقابالت هو
العنف النفيس /الجسدي ،نظرا ً لغياب الخصوصية وتقييد حريتهن وسوء املعاملة التي تعرض ّن لها
من قبل إدارة مراكز اإليواء وتعرضه ّن لإلهامل ،وعدم التكيف مع املكان وكانت هناك إفادات
غري قليلة حول عنف النساء للنساء نتيجة النزاع عىل الطرود الغذائية واملشكالت العائلية .وكان
اللجوء إىل أحد أفراد األرسة يف حال تعرضهن للعنف املكانة األوىل بنسبة ( )%28وبنسبة ()%15
لكل من الرشطة واملعلم/ـة ،و( )%11منه ّن لجأن إىل صديق/ـة  )%7( ،منه ّن لجأن إىل عامالت يف
مجال املساعدة اإلنسانية )%2( ،منه ّن لجأ ّن إىل وكالة غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني)%9( ،
منه ّن لجأن إىل جهات أخرى مختلفة كلجان اإلصالح ومديرة مركز اإليواء وعامالت النظافة.

مدى توفر آليات الحامية للنساء أثناء العدوان عىل القطاع:
لقد أرغمت النساء الفلسطينيات عىل ترك بيوتهن وترشيد أرسه ّن وتحمل مخاطر القتل واإلصابة،
إضافة إىل املشاعر املؤملة التي شعرن بها نتيجة خوفه ّن عىل أنفسه ّن وأطفالهنّ ،عىل الرغم من
متتعه ّن بالحامية مبوجب القانون الدويل اإلنساين ،الذي يحمي األشخاص املهج ّرين بصفتهم مدنيني
من آثار األعامل العدائية.7
عىل املستوى الفلسطيني يشكل البيت املكان املركزي يف الحياة الفلسطينية  ،والحاضن للعائلة واألرسة،
وهو بالنسبة لهم مصدر األمان والحامية واالستقرار واالرتباط باألرض  ،والبيت هو مكان املرأة األول
يف الثقافة الشعبية الفلسطينية وعند املرأة الفلسطينية تحديدا ً ،لذا فإ ّن خسارة البيت تؤثر بشكل كبري
عىل املرأة  ،وتجعلها تخرس الكثري جدا ً من شعورها باألمان وقدرتها عىل توفريه ألرستها يف الوقت الذي
تتحمل فيه املزيد من األعباء اإلضافية الناتجة عن غياب املنزل و ما يوفره من جهد يف الوفاء بالتزامات
املعيشة اليومية من مأكل ومرشب وملبس وشعور بالراحة وقدرة عىل التواصل واالستمرار .
لقد جعلت ( العدوان) /الحرب األخرية عىل قطاع غزة أكرث من نصف السكان خارج بيوتهم،
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عدد كبري منهم اضطر للعيش يف مدارس األونروا حتى امتألت متاماً ومل يعد هناك مجال الستقبال
املزيد والبعض اآلخر لجأ إىل أقاربه وجلهم من متوسطي الحال اقتصادياً ،فيام مل يجد جزء كبري
مكاناً سوى الساحات العامة والحدائق مكاناً يلجأون إليه يف هذه الحرب القاسية فتوزعوا يف ساحة
مستشفى الشفاء والكنيسة الكاثوليكية وحديقة ساحة الجندي املجهول وحديقة جامعة األزهر
وغريها من األماكن العامة.
لقد أصبحت النساء بني ليلة وضحاها يف العراء  ،بال مأوى  ،بال رعاية ،بال أمان عىل أنفسه ّن
وأرسه ّن ،يف انتظار املجهول واملوت والضياع ،يف ظروف أقل ما توصف أنها بالغة الصعوبة.
لقد فقدن الشعور بالحامية واألمان بفقد بيوته ّن ،واضطررن للعيش يف ظل ظروف الحد األدىن
من العيش سواء كان ذلك يف مدارس الوكالة ،والتي أصبحت تعرف مبراكز اإليواء ،أو يف األرس
املستضيفة التي كانت هي أيضاً تعاين من ظروف الحرب بطريقة أخرى ناتجة عن استقبالها أعدادا ً
كبرية من النازحني يف قنوط من العيش واالقتصاد املدمر الذي ترك آثاره السيئة عىل مجمل
تفاصيل حياتنا اليومية.
لقد عربت النساء بشكل عميق عن عدم شعورهن باألمان والحامية يف ظل بيئات غريبة عن
بيئاته ّن األصلية ،ما اضطره ّن إىل القبول بأمناط من العيش مل يعتدنها  .ففي مراكز اإليواء كان
االكتظاظ الشديد يفقد بعضهن الشعور باإلنسانية ويفقده ّن أيضاً الشعور باألمان يف ظل العيش
مع أناس ال يعرفنهم  ،وكان االختالط بني الجنسني واحدة من الهواجس التي ظلت تشغل بال
كثري من األرس وشعورهن بالخوف عىل بناتهم وإمكانية تعرضه ّن العتداء ما .كام أن ضعف وجود
رشوط السالمة والحامية داخل املدارس ضاعف من الشعور بالخوف والقلق وانعدام الحامية
خاصة يف ظل غياب رقابة منظّمة وفاعلة وسوء تعامل اإلدارة وكان عدم توفر الخدمات بشكل
عام سبباً يف عدم شعورهن باألمان كانقطاع الكهرباء أو بعد املراحيض وعدم وجود أقفال محكمة
لها وعدم وجود سواتر بني األرس داخل الغرف  ،ووجود أكرث من أرسة غريبة يف غرفة واحدة.
كام أ ّن غياب وجود املؤسسات الرسمية الضابطة عن املشهد اليومي أثناء الحرب ،أشاع أجواء من
الشعور بالفوىض وإمكانية التعرض لألذى يف أي وقت .
إن قراءة متأنية يف واقع وأحوال األرس الفلسطينية مبن فيها النساء والفتيات اللوايت تحمل ّن الكثري من
املعاناة الناتجة عن استمرار وتعميق النظرة التقليدية للمرأة أثناء الحرب فكانت الفتيات والنساء
مطالبات دامئاً بالطاعة العمياء والبقاء يف الغرف أو ارتداء الحجاب يف أوقات طويلة جدا ً نهارا ً وليالً
وعند النوم وه ّن دامئاً ما يوجب عليه ّن أن يتحمل ّن الضغط والشعور بالقهر الذي يشعر به الرجال ما
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فاقم من شعوره ّن باالغرتاب والوحدة والشعور باالضطراب النفيس والحاجة إىل العزلة.
إ ّن كل يوم جديد يف الحرب هو يوم مؤمل للنساء الفلسطينيات يحمل مزيدا ً من التعب والجهد
واألزمات املعيشية والنفسية ،هو يوم آخر من أيام عدم األمان التي ستتحايل عليها بطريقتها
ملواصلة الحياة بأقل اإلمكانيات وبصمت وشعور دائم بالقهر رمبا يالزمها لسنوات طويلة ما بقيت
العودة إىل البيت حلامً بات بعيد املنال.
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