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أٌدي ٌذا اإلىجاز

الباحثة
عندليب حسين عدوان


ة

شكر وتقدير
اىطالقػػا هػػف قولػػً تعػػالي ك وهػػف ييػػكر ففىهػػا ييػػكر لى سػػً ك ،وقولػػً يػػمي اهلل عميػػً وسػػمـ ك ال
ييكر اهلل هف ال ييكر الىاس ك
اعترافا بالجهيؿ ....أتقدـ باليكر الجزيؿ لجهيع هف ساعدىي في إتهاـ رسالتي ،سواء بتقديـ الىيػ أو
التوجيً ،أو بتقديـ الهيورة وابداء الرأي ،وياحبوىي طواؿ فترة إىجاز ٌذا العهؿ.
أتقدـ باليكر إلى أعضاء الٍيئة التدريسػية فػي كبرىػاهر د ارسػات اليػرؽ األوسػطك بكميػة ااداب و العمػوـ
اإلىساىية بجاهعة األزٌر ،ولجهيع الزهيالت والزهالء.
اليكر و التقدير ألستاذي الذي بحسف توجيًٍ واريادي أتههػت ٌػذي الرسػالة ،سػعادة الػدكتور /أحهػد أبػو
السعيد الهيرؼ عمي ٌذي الرسالة.
واليكر هويوؿ أيضػا إلػي عضػوي لجىػة الهىاقيػة :األسػتاذ الػدكتور /ىبيػؿ الطٍػراوي ،هىاقيػا خارجيػا،
واألسػػتاذ الػػدكتور  /هوسػػى طالػػب ،هىاقيػػا داخميػػا ،وذلػػؾ عم ػي ت ضػػمٍها بالهوافقػػة عمػػى هىاقيػػة ٌػػذي
الرسالة ،واثرائٍا بآرائٍـ السديدة والقيهة ،لتكوف عمى أفضؿ يورة إف ياء اهلل.
كهػػا أت ضػػؿ بعظػػيـ االهتىػػاف ل سػػاتذة األفاضػػؿ ،الػػذيف ت ضػػموا لتحكػػيـ الهقػػاييس ،وسػػاعدوىي
بوضع هالحظاتٍـ وأفكارٌـ وتوجيٍاتٍـ.
ولف أىسي أف أتقدـ باليكر الجزيؿ لكؿ األيدقاء والزهالء الذيف قدهوا لي الهساعدة هف قريب
أو هف بعيد إلىجاز ٌذا العهؿ الهتواضع.
وختاها أتقدـ باليكر الجزيؿ الى كؿ هف ساٌـ فػي إىجػاح ٌػذي الد ارسػة ،التػي أرجػو هػف اهلل أف
تكوف عهال خاليا لوجًٍ تعالى.
الباحثة


ث

ممخص الدراسة بالمغة العربية
تىاولػت ٌػذي الد ارسػة التغطيػة اليػحافية ال مسػطيىية لقضػايا الىسػاء ال مسػطيىيات أثىػاء وبعػد العػدواف
اإلس ػرائيمي عم ػػى ػزة  ،2009/2008و ٌ ػػدفت ال ػػى الكيػػؼ ع ػػف ه ػػدا اٌتهػػاـ الي ػػحافة ال مس ػػطيىية
بتغطيػػة قضػػايا الىسػػاء ال مسػػطيىيات ،وأوجػػً القيػػور فػػي تمػػؾ التغطيػػة ،هػػف أجػػؿ الهسػػاٌهة فػػي وضػػع
رؤية إعالهية لتبىي قضايا الهرأة في كافة الهجاالت.
وكػػاف ال يػػؿ األوؿ عبػػارة عػػف إطػػار عػػاـ لمد ارسػػة ايػػتهؿ عمػػى إيػػكالية الد ارسػػة وأٌػػدافٍا ،وأٌهيتٍػػا،
وكػػذلؾ الهىػػاٌر العمهيػػة التػػي اعتهػػدت عميٍػػا الد ارسػػة ،باإلضػػافة الػػى األدبيػػات السػػابقة .وقػػد اسػتخدهت
الباحثػػة هػػىٍر الهس ػ اإلعالهػػي ،وبضػػهىً اسػػتخدهت أسػػموب تحميػػؿ الهضػػهوف وأداتػػً اسػػتهارة تحميػػؿ
الهضػهوف ،والهػػىٍر الهقػػارف لهعرفػػة االت اقػػات و االختالفػات بػػيف يػػحؼ الد ارسػػة ،و الهػػىٍر التػػاريخي
لعرض تاريخ الهرأة ال مسطيىية واألدوار التي قاهت بٍا في جهيع الهياديف.
وتىػػاوؿ ال ي ػػؿ الث ػػاىي ،اإلط ػػار الىظ ػػري واله ػػاٌيهي لمد ارس ػػة ،األوؿ ع ػػرض قض ػػايا الهػػرأة ال مس ػػطيىية
بالت ييؿ في كافة الهجاالت ،فيها تىاوؿ الهبحث الثاىي الحرب االسرائيمية عمى زة ،2009 -2008
و تأثيراتٍا عمى الهرأة في قطاع زة.
و عرض ال يؿ الثالث االجراءات الهىٍجية الهستخدهة في الدراسة و أدواتٍا ،و األسػاليب اإلحيػائية

الهتبعة فيٍا.

أها ال يؿ الرابع فكاف عبارة عف عرض لمىتائر التي حيػمت عميٍػا الباحثػة لم رضػيات الهوضػوعة ،و
ت سػػيرٌا و تحميمٍػػا لٍػػذي الىتػػائر ،باإلضػػافة لمتويػػيات التػػي تقترحٍػػا الباحثػػة لتحسػػيف هسػػتوا التغطيػػة

اليحافية لقضايا الىساء في اليحؼ ال مسطيىية و اإلعالـ بيكؿ عاـ.

و خميػت الباحثػة الػى أف التغطيػػة اليػحافية لقضػايا الىسػاء ال مسػػطيىيات لػـ تكػف بالهسػتوا الهطمػػوب

والهأهوؿ ،بها يتىاسب هع أٌهية الدور الذي تقوـ بػً الهػرأة ال مسػطيىية فػي كافػة الهجػاالت و الهيػاديف،

وأف اليػػحؼ ال مسػػطيىية تىاولػػت قضػػايا الهػرأة بيػػكؿ هوسػػهي وت اوتػػت فيهػػا بيىٍػػا فػػي التغطيػػة كهيػػا و
كي يا.
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وأوصت الدراسة بضرورة بمجموعة من التوصيات ،يمكن إجماليا بالتالي:
 هػػف الضػػروري أف تػػولي اليػػحافة ال مسػػطيىية اٌتهاهػػا أكبػػر لتغطيػػة قضػػايا الىسػػاء ال مسػػطيىيات
بيكؿ عاـ و في أوقات األزهات عمى وجً الخيوص ،وأف تقػدـ ىهػاذج إيجابيػة وىاجحػة لمهػرأة
ال مسطيىية تعزز هكاىتٍا و يورتٍا في أعيف األجياؿ الىايػئة بهػا يؤسػس لثقافػة ايجابيػة تحتػرـ
أدوار الهرأة وحقوقٍا ،باالضافة لالٌتهاـ برفع وعي كوادرٌا حوؿ قضايا الهرأة و حقوقٍا.


عمى جهيع الجٍات الهعىية ،األكاديهية الهؤسسات البحثية أف تجري د ارسػات هيداىيػة لمتعػرؼ
عمػػى احتياجػػات وقضػػايا الهػرأة وأولوياتٍػػا بيػػكؿ عػػاـ وفػػي أوقػػات األزهػػات ،ووضػػعٍا فػػي أيػػدي
ي ػػىاع القػ ػرار ف ػػي الهؤسس ػػات اإلعالهي ػػة ه ػػف أج ػػؿ تس ػػميط الض ػػوء عميٍ ػػا و تىاولٍ ػػا بالتغطي ػػة
اإلعالهية.

 عمى الهؤسسات الىسوية الحقوقية األٌمية هىٍا و كذلؾ الحكوهية أف تضغط عمى يػىاع القػرار
فػػي وسػػائؿ اإلعػػالـ بجهيػػع أيػػكالٍا هػػف أجػػؿ تبىػػي سياسػػة إعالهيػػة تػػرا الهػرأة وأدوارٌػػا بيػػورة
أكثػػر إيجابيػػة و تعهػػيـ ٌػػذي اليػػورة بيػػكؿ هسػػتهر و لػػيس بيػػكؿ هوسػػهي ،و كػػذلؾ أف تضػػغط
باتج ػػاي أف تض ػػهف الجاهع ػػات ال مس ػػطيىية ف ػػي هىاٌجٍ ػػا ه ػػادة د ارسػ ػية ح ػػوؿ األدوار الىض ػػالية و
االجتهاعي ػػة و السياس ػػية و االقتي ػػادية الت ػػي قاه ػػت و تق ػػوـ بٍ ػػا الهػ ػرأة ال مس ػػطيىية ف ػػي الحي ػػاة
العاهة.
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Abstract
This study addresses the Palestinian press coverage of Palestinian women issues during and after
the Israeli aggression on Gaza in 2008/2009. It aimed to reveal the extent of the Palestinian media's
interest in covering the issues of Palestinian women and the shortcomings of such coverage in
order to contribute to the developing of a media vision that adopt women's issues in all fields.
The first chapter is a general framework of the study which includes the problem of the study and
its objectives and importance, as well as the scientific methodology on which the study is based, in
addition to previous literatures. The researcher used the media survey approach. Among that, she
included the analysis content and its tool (questionnaire), the comparative approach in order to
investigate the agreements and disagreements between the study’s newspapers, and the historical
approach in order to present the history of Palestinian women and their roles in all fields.
The second chapter addresses the theoretical and conceptual framework of the study. It consists of
two topics, the first addresses the Palestinian women's issues in detail. The second addresses the
Israeli war on Gaza in 2008-2009 and its impact on women in the Gaza Strip.
The third chapter presents the methodological procedures used in the study and its tools, as well as
the statistical methods used.
The fourth chapter is a presentation of the findings outputted by the researcher for the estimated
hypotheses, interpretation and analysis of these findings, as well as the researcher’s
recommendations for improving the coverage of women's issues in the Palestinian newspapers and
in media in general.
The researcher concludes that the press coverage of the Palestinian women’s issues has not been at
the hoped level in comparing with the importance of the role played by Palestinian women in all
fields, and that the Palestinian newspapers have been dealing with women's issues on a seasonal
basis and there is disparities among them quantitatively and quantitatively in coverage.
The study recommends a set of points, which can be summarized as follows:


It is essential that the Palestinian press give greater attention to the issues of Palestinian
women in general and in times of crisis in particular, and to present positive and successful
models for Palestinian women that enhance their images in the eyes of the younger
generation, thus establishing a positive culture of respect for women's roles and rights, in


ح

addition to paying more attention to raising awareness of their cadres on women's issues
and rights.


All concerned stakeholders, academic and research institutions, should conduct field
surveys to identify the needs and issues of women in general and in times of crisis, and put
them in the hands of decision-makers of media organizations in order to highlight them and
address them in their media coverage.



Women's and human rights organizations, as well as governmental organizations, should
pressure decision-makers in the media institutions, to adopt a policy that views women and
their roles more positively and disseminates this image continuously and not on a seasonal
basis. Also to push the Palestinian universities towards including presentations of
Palestinian women’s social, political and economic struggle roles in public life.
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الفصل األول
مدخل الى الدراسة
مقدمة:
تتهيز تجربة الهرأة ال مسطيىية بثرائٍا وتىػوع جواىبٍػا ،إذ تعتبػر هيػاركتٍا فػي الىضػاؿ السياسػي
والوطىي هػف أعمػى هعػدالت الهيػاركة فػي الهىطقػة ،إلػى جاىػب دورٌػا فػي الىضػاؿ االجتهػاعي الٍػادؼ
إلى تحقيؽ الحرية والديهقراطية والتىهية لمهجتهع .وكذلؾ تيارؾ الهرأة في إطار األسرة والعائمػة كزوجػة
وأـ وأخت باإلضافة إلى األدوار الهىاط بٍا أداؤٌا في إطار العائمة والهجتهع.
وقد برز دور الهرأة ال مسطيىية الوطىي الهتهيز في عيريىيات وثالثيىيػات القػرف الهاضػي ،واف
لػػـ تػ د
ػوؼ الد ارسػػات والبحػػوث حػػؽ ٌ ػؤالء الىسػػاء فػػي توثيػػؽ تجػػاربٍف باليػػكؿ الػػذي يميػػؽ بٍػػف ك ارئػػدات
سياسيات واجتهاعيات وكذلؾ أديبات وهثق ات واعالهيات في تمؾ الحقبة الزهىية الهبكرة.
أها في فترة الخهسيىيات والسػتيىيات هػف القػرف العيػريف ،فقػد أضػي ت أعبػاء جسػاـ عمػى كاٌػؿ
الهػرأة ال مسػػطيىية إلػى جاىػػب هػا كاىػػت تقػػوـ بػً هػػف أدوار ،إذ أف الىكبػة التػػي حمػت باليػػعب ال مسػػطيىي
سػػىة  1948وتٍجػػر عمػػى أثرٌػػا أكثػػر هػػف  750,000هػػف اليػػعب ال مسػػطيىي هػػف ق ػراٌـ وهػػدىٍـ إلػػى
هخيهات المجوء فيها تبقى هف فمسطيف الهىكوبة وكذلؾ في الدوؿ الهجاورة .وفرضت الىكبة عمػى الهػرأة
أف تقوـ بدعـ وهساىدة أسرتٍا اقتياديا وهاديا بعد فقداف هيادر العيش األساسية هف زراعة ويىاعة
وحػػرؼ وهٍػػف ل س ػرة ال مسػػطيىية ،فبعػػد الىكبػػة ،كػػاف عميٍػػا أف تمهمػػـ يػػؤوف األس ػرة والح ػػاظ عميٍػػا هػػف
التيرذـ والضياع ،كها كاف عميٍا تدبير أوضاع األسرة الهعيييةك(إبراٌيـ)2005،6،
ػور فػػي دور اله ػرأة فػػي االتحػػادات والجهعيػػات الىسػػائية التػػي قػػادت
وكػػذلؾ يػػكمت الىكبػػة تطػ ا
عهمية تقديـ الخدهات لالجئيف في أهاكف يتاتٍـ داخؿ وخارج فمسطيف ،وتبمور وعي الهرأة ىتيجػة لػذلؾ
وىتر عف تمؾ االوضاع كذلؾ تقدها في هجاؿ التربية والتعميـ والتحؽ عدد ال بأس د
بً هف الىساء بسػمؾ
التعميـ كهعمهات والذي كاف هقتي ار فقط عمى الرجاؿ قبؿ ذلؾ الوقت.
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باإلضافة إلى ٌذا التحقت الىساء أيضا بهجػاؿ الخدهػة اليػحية والػذي أيضػا كػاف هقتيػ ار فػي
البيتػػً عمػػى الرجػػاؿ كػػذلؾ ،وقػػد سػػاعد فػػي توسػػع ادوار اله ػرأة حالػػة المجػػوء و الهعاىػػاة التػػي عاييػػٍا
اليعب ال مسطيىي حديث الىكبة آىذاؾ ،باإلضافة إلى الدور الذي لعبتػً وكالػة ػوث وتيػغيؿ الالجئػيف
ال مسػ ػػطيىييف فػ ػػي تعهػػػيـ التعمػػػيـ ل ىػ ػػاث والػ ػػذكور ،واىيػ ػػاء وتأس ػػيس ه اركػ ػػز تق ػػديـ الخػ ػػدهات اليػ ػػحية
لالجئيف ،باإلضافة إلى بعض الهعاٌد التعميهية والهٍىية التي وفرت التأٌيؿ الالزـ لمعػاهميف والعػاهالت
في هجالي التعميـ واليحة.
وبعػػد أف عاىػػت اله ػرأة ال مسػػطيىية هػػا عاىػػت ج ػراء ىكبػػة  ،1948جػػاءت حػػرب  1967لتػػذيقٍا
األهريف ،بعد أف احتمت اسػرائيؿ البقيػة الباقيػة هػف أ ارضػي فمسػطيف التاريخيػة ،الضػ ة الغربيػة و القػدس
اليػ ػريؼ باإلض ػػافة لقط ػػاع ػ ػزة ال ػػذي ك ػػاف تح ػػت حك ػػـ االدارة الهيػ ػرية .ول ػػـ تتوق ػػؼ هعاى ػػاة الي ػػعب
ال مسػػطيىي وفػػي هقدهتػػً اله ػرأة ،حتػػى اليػػوـ ر ػػـ اىتٍػػاء العقػػد األوؿ هػػف القػػرف الواحػػد والعي ػريف بسػػبب
االحتالؿ اإلسرائيمي الذي يتت اليعب ال مسطيىي باستيالئً عمى البية أراضي فمسطيف واقاهة الدولة
الغايبة عميٍا سىة  ،1948وكػذلؾ بسػبب اسػته ارري فػي ىٍػش هػا تبقػى هػف أراض واقاهػة الهسػتوطىات
عميٍػػا والحػػروب واالعتػػداءات الهتكػػررة عمػػى ال مسػػطيىييف هىػػذ  ،1948هػػرو ار باعتػػداء  1956وحػػرب
 1967واجتياحػػات وهعػػارؾ وتػػدهير واعتقػػاؿ وقهػػع عسػػكري فاض ػ فػػي االىت اضػػتيف فػػي السػػبعيىيات
والثهاىيىيات والتسعيىيات هف القرف العيريف ،ثـ اجتياحاتً وعهمياتً العسػكرية الهتكػررة ضػد قطػاع ػزة
وسكاىً ،وليس آخرٌػا عدواىػً عمػى قطػاع ػزة وقتمػً وتيػريدي لػ الؼ هػف أبىػاء اليػعب ال مسػطيىي فػي
قطاع زة هع ىٍاية عاـ  2008وهطمع  2009في عهمية عسػكرية ضػخهة ،أسػهاٌا عهميػة الريػاص
الهيبوب .وفرض الحيار الخاىؽ عمى سكاف قطػاع ػزة وهىػع دخػوؿ الهػواد األساسػية لمعػيش إلػيٍـ.
وىتيج ػػة لٍ ػػذي الح ػػرب الت ػػي ده ػػرت البىي ػػة االقتي ػػادية تهاه ػػا ف ػػي القط ػػاع وقتم ػػت ه ػػا يزي ػػد عم ػػى األل ػػؼ
وخهسػػهائة إىسػػاف ،هػػىٍـ  118اه ػرأة ،هػػا ىسػػبتً ح ػوالي  %10هػػف اجهػػالي اليػػٍداء ،وتسػػببت بفعاقػػة
وايابة أكثر هف خهسة آالؼ يخص بيىٍـ حوالي  %17هف الىساء ،باإلضافة لٍدـ وتدهير أكثر هف
عي ػ ػريف ألػ ػػؼ هىػ ػػزؿ بػ ػػيف تػ ػػدهير جزئػ ػػي وكمػ ػػي وتي ػ ػريد آالؼ العػ ػػائالت(.الهركز ال مسػ ػػطيىي لحقػ ػػوؽ
اإلىساف.)12 ،2009،
أهػا الىسػػاء ال مسػطيىيات فػػي قطػػاع ػزة فقػػد كاىػت هعاىػػاتٍف أكثػػر بكثيػر هػػف يػرٌف هػػف ىسػػاء
الهىطقػػة وف ػػرض عم ػػيٍف القي ػػاـ ب ػػأدوار هتع ػػددة ،ت ػػوؽ طاق ػػة وق ػػدرة االىس ػػاف الع ػػادي بي ػػكؿ ع ػػاـ ،فٍ ػػف
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اليٍيدات والهيابات والالتي يتوجب عميٍف رعايػة الهيػابيف والهعػاقيف فػي األسػرة ،إلػى جاىػب رعايػة
الهسىيف واألط اؿ والقياـ بواجبٍف كربات بيوت وأهٍات وزوجات في ظؿ ظروؼ بالغة السوء اقتياديا
واهىيػػا وى سػػيا واجتهاعيػػا .إلػػى جاىػػب ذلػػؾ يتوجػػب عمػػيٍف ىتيجػػة لمبطالػػة الهت يػػية وىػػدرة فػػرص العهػػؿ
الهتػػوفرة فػػي قطػػاع ػزة أف يسػػاعدف ويسػػاىدف أسػػرٌف اقتيػػاديا بأيػػكاؿ يػػتى ،بعضػػٍا قػػد يحػػط هػػف
كراهتٍف وييعرٌف بالدوىية ،هثؿ العهؿ في التسوؿ أو في خدهة الهىازؿ ،كها أف األراهؿ هػىٍف يعػاىيف
فضال عف بؤس فقداف الزوج والهعيؿ ،ففىٍف يتعرضػف أليػكاؿ هتىوعػة هػف العىػؼ األسػري والهجتهعػي
ويتهثػػؿ فػػي فػػرض الػػزواج بػػاإلكراي عمػػى األرهمػػة هػػف أحػػد أقػػارب الػػزوج الهتػػوفى ،أو ىػػزع أط الٍػػا هىٍػػا
بالقوة ،أو االستيالء عمى هخييات الهتوفى أو هيراثً وتركٍا وأط الٍا بال أي هيدر دخؿ.
وٌىاؾ ير ذلؾ الكثير هف عواهؿ القٍر والهعاىاة التػي تعييػٍا الىسػاء ال مسػطيىيات فػي قطػاع
ػزة ىتيجػػة لالحػػتالؿ وحروبػػً الغايػػهة ،وكػػذلؾ ىتيجػػة لمظػػروؼ السياسػػية واألهىيػػة الداخميػػة والخارجيػػة،
بالغة السوء والتعقيد التي يعييٍا ال مسطيىيوف جهيعا.
التسػػاؤؿ ٌىػػاٌ ،ػػؿ طػػى اإلعػػالـ ال مسػػطيىي أو أي وسػػائؿ إعػػالـ أخػػرا عربيػػة أو دوليػػة ٌػػذي
الظروؼ واألوضاع التي عاييتٍا الهرأة والزالت أثىاء وبعد الحرب عمى زة؟
أف ٌػػذي الد ارسػػة سػػتحاوؿ أف تبحػػث فػػي إجابػػة ٌػػذا التسػػاؤؿ وأف تظٍػػر طبيعػػة وكهيػػة التغطيػػة
اإلعالهية التي حظيت بٍا الهرأة ال مسطيىية في تمؾ الحرب الغايهة ،باإلضافة لتبعياتٍا الهؤلهة لمهرأة
ول سرة ال مسطيىية بيكؿ عاـ.
اإلحساس بالمشكمة:
تيكؿ اإلحساس بهيكمة الدراسة لدا الباحثة ىتيجة لهالحظتٍا هف خالؿ عهمٍا كفعالهية ،وىايطة
ىسوية ،وحقوقية ،تعىى بقضايا الهرأة ال مسطيىية ،وهف خالؿ هتابعتٍا اليوهية لميحافة الهحمية .حيث
اتض لٍا وجود ضعؼ كبير في تىاوؿ وعرض قضايا الهرأة ،إضافة إلى وجود تبايف في هعالجة
اليحؼ سواء هف حيث حجـ التغطية أو أيكالٍا ال ىية ،كها ظٍر لٍا أيضا الهساحة الضئيمة الهتاحة
لهعالجة قضايا الهرأة وعمى فترات هتقطعة ،وأف اٌتهاهٍا بٍا هوسهيا ،ويغمب عميٍا الطابع الدعائي
دوف هعالجة حقيقية لمهيكمة.
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كها تبيف لٍا كذلؾ ،أف التغطية اليحافية لهوضوعات الهرأة تتـ بيف فترة وأخرا بيكؿ ىهطي روتيىي
ال يتعدا يكال هف أيكاؿ العالقات العاهة ضهف أىيطة الهؤسسات والجهعيات والهراكز الىسوية
الهختية بيؤوف الهرأة ،وذلؾ في حالة اإلعالف عف أىيطة تمؾ الٍيئات والهىجزات التي حققتٍا ل ائدة
الهرأة في هجاالت عهؿ واختياص تمؾ الهؤسسات واألطر الهختم ة ،كالقاىوف والسياسة والتعميـ
والتربية واليحة والهجتهع والتوعية والتهكيف االقتيادي و يري هف الهجاالت األخرا.
مشكمة الدراسة:
كيؼ التوجً الهتىاهي لدراسة يورة وقضايا الهرأة في اإلعالـ بأيكالً الهختم ة ،هعضالت كبيرة في
تىاولً لقضايا الهرأة ،تتهثؿ في عدـ وضوح وأحياىا اىعداـ االستراتيجية اإلعالهية ىحوٌا ،والتركيز عمى
قضايا ال تعتبر جوٌرية ،وتقتير عمى جواىب هحددة دوف يرٌا ،وكذلؾ عجزي عف هواكبة التحوالت
والتغيرات السياسية ،واالقتيادية ،واالجتهاعية ،والىضالية ،التي يٍدتٍا الساحة ال مسطيىية ،وكاف لٍا
أثر واض عمى قضايا الهرأة في األارضي ال مسطيىية.
ور ـ ٌذي الهتغيرات والتطورات التي طرأت عمى هياركة الهرأة السياسية ،الهتهثمة في االىتخابات
الرئاسية والهجالس البمدية والهجمس التيريعي ،حيث كاىت الهياركة القوية لمهرأة عاهال هٍها في
تحديد ىتيجة االىتخابات التيريعية األولى والثاىية كذلؾ ،ها أدا إلى استحداث و ازرة يؤوف الهرأة
وقياهٍا بأدوار جديدة ،وايغالٍا لهىايب عميا في الهجتهع(.عايي)24،2009،
إال أف تكريس تىهيط و قولبة الهرأة هف خالؿ تركيز وسائؿ اإلعالـ عاهة واليحافة الهكتوبة خاية،
ها زاؿ هسته ار في التركيز عمى إبراز دور الهرأة التقميدي ،إضافة إلعطاء يبغة هعيىة لتمؾ األدوار
البارزة في اإلعالـ التي تض ي عميٍا ٌاالت الحزف والهسكىة وأحياىا الهذلة ،وٌي يورة ال يؾ أىٍا
ير الئقة بالهرأة ال مسطيىية الهىاضمة عمى جهيع األيعدة هىذ عقود وحتى يوهىا ٌذا .أها عف ال ترة
الههثمة ل طار الزهىي لمدراسة والتي هف اله روض أف تحظى الهرأة خاللٍا باٌتهاـ خاص ىظ ار
لمظروؼ اليعبة جدا التي عايٍا الهواطىوف ال مسطيىيوف في قطاع زة بعد حرب هدهرة ،تركت
آثارٌا السمبية عميٍـ وخاية عمى الهرأة ،التي حهمت أعباء هضاع ة لتقوـ بدورٌا داخؿ وخارج إطار
األسرة ،فٍذا ٌو جوٌر الدراسة وهيكمتٍا األساسية والتي ستحاوؿ الباحثة استكياؼ جواىبٍا وعرضٍا.
وٌذا يعىي أف هيكمة الدراسة تبمورت في التعرؼ عمى هدا اٌتهاـ يحؼ الدراسة بقضايا الهرأة
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والحموؿ التي تطرحٍا لٍا وهوق ٍا هىٍا وهيادرٌا واألدوار التي تحظى باٌتهاهٍا وهدا ارتباطٍا
بالواقع ال ع مي عمى هستوا يحؼ الدراسة وعمى هستوا كؿ يحي ة ،إضافة إلى الكيؼ عف جواىب
االت اؽ واالختالؼ بيف يحؼ الدراسة في تغطية قضايا الهرأة ال مسطيىية.
أىمية ومبررات الدراسة:
تبرز أٌهية ٌذي الدراسة بالىظر ألٌهية الدور الذي يمعبً اإلعالـ في الساحة ال مسطيىية هف جاىب،
باإلضافة إلى أٌهية الدور الذي لعبتً وها زالت الهرأة ال مسطيىية في الحياة السياسية واالجتهاعية
واالقتيادية و يري هف ىواحي الحياة لميعب ال مسطيىي.
وقد جرا تىاوؿ عالقة الهرأة باإلعالـ ،واإلعالـ بالهرأة ،في دراسات قميمة ىسبيا ،ولكف دراسة دور
اليحافة في تغطية أوضاع الهرأة وهعاىاتٍا التي عاييتٍا أثىاء وبعد الحرب  2009/2008عمى
قطاع زة لـ تتىاولٍا أي دراسة حتى ااف تبعا لها ظٍر لمباحثة هف خالؿ هراجعة ها يدر في ال ترة
األخيرة ،وٌىا تكهف أٌهية الدراسة كوىٍا هف الدراسات األولية التي ستتىاوؿ تغطية اليحافة
ال مسطيىية لقضايا الىساء ال مسطيىيات أثىاء وبعد الحرب عمى زة .وتوجد عدة هبررات دفعت الباحثة
إلى اختيار ٌذا الهوضوع ،بعضٍا يتعمؽ بهيكمة البحث ،والبعض ااخر يتيؿ بالباحثة ،واإلهكاىات
والظروؼ الهتوفرة إلجراء البحث ،وٌي:
 .1إف الهرأة ال مسطيىية تهثؿ ىيؼ الهجتهع ال مسطيىي تقريبا % 49.2 ،وذلؾ وفؽ التعداد
السكاىي الذي أجراي الجٍاز الهركزي ل حياء ال مسطيىي( ،هارس( .)2014الجٍاز الهركزي
ل حياء2014،
 .2ىدرة يديدة في الدراسات التي تىاولت التغطية اليحافية لىتائر الحرب اإلسرائيمية
 2009/2008عمى أوضاع الهرأة ال مسطيىية في قطاع زة.
 .3توفير كـ هف الهؤيرات والهعموهات الٍاهة لمجٍات الهعىية والرسهية واألٌمية ،وهساعدتٍا
عمى وضع الخطط الهرحمية والهستقبمية لمىٍوض بواقع الهرأة ال مسطيىية خاية في أوقات
األزهات.
 .4أف الدراسة ستتي الهجاؿ ل طراؼ الهعىية بقضايا ويؤوف الهرأة هف تحديد أطر وهىاطؽ
لتدخالتٍـ الٍادفة لتحسيف أوضاع الىساء والتخ يؼ هف هعاىاتٍف في األزهات والطوارئ.
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 .5كوف الباحثة ىايطة ىسوية واعالهية ،وهٍتهة بقضايا الهرأة بالدرجة األولى ،تدير هؤسسة
أٌمية تعىى باله أرة واإلعالـ.
 .6زيادة اٌتهاـ اليحؼ بقضايا الهرأة في السىوات األخيرة ،وتخييص بعضٍا ي حات لٍا،
بعد التحوالت السياسية واالقتيادية واالجتهاعية التي طرأت عمى الهجتهع ال مسطيىي ،وٌذا
يقتضي التعرؼ عمى ىوعيتٍا ،والحموؿ الهقترحة لٍا.
 .7أف الدراسة ست ت الهجاؿ لمهزيد هف الدراسات التي تتىاوؿ وضعية وهكاىة الهرأة في اإلعالـ
بيكؿ عاـ وفي أوقات األزهات بيكؿ خاص.

أىداف الدراسة:
تٍدؼ ٌذي الدراسة إلى التعرؼ عمى هدا االٌتهاـ الذي توليً يحؼ الدراسة لقضايا الهرأة
ال مسطيىية ،والكيؼ عف القضايا التي تحظى باٌتهاهٍا وتركز عميٍا ،وعالقة ذلؾ كمً بالواقع
الهحمي ،وهدا وجود تبايف بيف يحؼ الدراسة في طرح القضايا الهذكورة ،وبىاء عمى ذلؾ تٍدؼ
الدراسة إلى:
 .1الكيؼ عف هدا اٌتهاـ اليحافة ال مسطيىية بقضايا الهرأة ،وىوعية القضايا التي حظيت بالتغطية
في الحرب اإلسرائيمية .2009/2008
 .2الهساٌهة في الكيؼ عف أوجً القيور في التغطية والهعالجة اليح ية لقضايا الهرأة في يحؼ
الدراسة ،وذلؾ بٍدؼ التىبيً لذلؾ القيور ،وتح يز العاهميف في هجاؿ التغطية اليحافية وحثٍـ عمى
ضرورة تحسيف هستوا التغطية لقضايا الهرأة بيكؿ عاـ وفي وقت الحروب بيكؿ خاص.
 .3الهساٌهة في وضع رؤية إعالهية لتبىي قضايا الهرأة في كافة الهجاالت ،وتىاولٍا بيورة فاعمة
هف أجؿ تقديـ الحموؿ الهىاسبة لٍا
 .4هحاولة فٍـ األسباب والعواهؿ التي عرقمت أو حدت هف التغطية اليح ية لقضايا الىساء أثىاء
الحرب وبعدٌا.
 .5إعطاء هؤيرات ودالالت حوؿ األوضاع التي عاييتٍا الىساء أثىاء العدواف.
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تساؤالت الدراسة:
أوال :التساؤالت الخاصة بالمضمون (ماذا قيل):
 .1ها هدا اٌتهاـ يحؼ الدراسة بقضايا الهرأة ال مسطيىية أثىاء وبعد الحرب؟
 .2هاٌي القضايا والهوضوعات التي كاف لٍا األولوية في الطرح في يحؼ الدراسة بي ة عاهة،
وعمى هستوا كؿ يحي ة؟
 .3ها هدا ارتباط التغطية في يحؼ الدراسة الثالث لقضايا الهرأة باألحداث الجارية أثىاء وبعد
الحرب؟
 . 4ها ىوع القائـ باالتياؿ في التغطية لقضايا الهرأة ال مسطيىية؟ وٌؿ يوجد ارتباط بيىً وبيف قضايا
هعيىة؟
 .5ها الهيادر التي تعتهد عميٍا يحؼ الدراسة في تغطية قضايا الهرأة؟
ثانيا :التساؤالت الخاصة بالشكل " كيف قيل".
 .1كـ عدد هرات التغطية التي وردت في اليحي ة وعالجت قضايا الهرأة الهختم ة ،وبأي يكؿ هف
االيكاؿ اليح ية ،سواء كاىت أخبار أو أحاديث أو الهقاالت أو أي فف آخر؟
 .2ها ٌو الهوقع الذي احتمتً قضايا الهرأة في يحؼ الدراسة؟ وها ٌو هوقعٍا في الي حة؟
 .3ها األيكاؿ -ال ىوف -اليح ية الهستخدهة في هعالجة قضايا الهرأة؟ وها عالقتٍا بالقضايا
الهطروحة؟
 .4هاٌي العىاير التيبو رافية التي استخدهتٍا يحؼ الدراسة ،وعالقتٍا بالقضايا الهطروحة؟
فرضيات الدراسة:
 .1يوجد عالقة ذات داللة إحيائية بيف اليحؼ و الهيادر الخاية بٍا.
 .2يوجد عالقة ارتباطية ذات داللة احيائية بيف الهيادر و القضايا التي تـ تىاولٍا.
 .3يوجد عالقة ذات داللة إحيائية بيف اليحؼ و الهجاؿ الجغرافي لمتغطية اليحافية.
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 ، .4كها يوجد فروؽ ذات ارتباطات إحيائية بيف الهجاؿ الجغرافي و القضايا الهطروحة.
ٌ .5ىاؾ عالقة ارتباطية ذات داللة إحيائية بيف فئات القائـ باالتياؿ في اليحي ة وبيف
اليحي ة ،و كذلؾ بيف القائـ باالتياؿ و القضايا الهطروحة.
 .6يوجد فروؽ ذات داللة إحيائية بيف أيكاؿ ال ىوف اليحافية الهستخدهة و بيف اليحي ة ،كها
يوجد عالقة بيف أيكاؿ ال ىوف اليحافية الهستخدهة و بيف القضايا التي جرا تغطيتٍا.
ٌ .7ىاؾ عالقة ارتباطية ذات دالالت إحيائية بيف فئات هوقع الهادة هف اليحي ة و بيف
اليحي ة وكذلؾ بيف هوقع الهادة اليحافية و بيف القضايا الهطروحة.
ٌ .8ىاؾ عالقة ارتباطية بيف هوقع الهادة في الي حة و بيف اليحي ة ،باالضافة لوجود عالقة
بيف هوقع الهادة هف الي حة و بيف القضايا التي تتىاولٍا الهواد اليحافية.
ٌ .9ىاؾ فروؽ ذات داللة إحيائية بيف العىاير التيبوجرافية و بيف اليحي ة و أيضا بيف القضايا
الهتىاولة و بيف العىاير التيبوجرافية الهستخدهة.
تعريفات اجرائية ومصطمحات الدراسة:
 ﺍلصحﻑ ﺍلفمسﻁينيةٌ :ي ﺍليحﻑ ﺍلتي تيﺩﺭ في فمسﻁيوَ ،بيﻜؿ يَهيَ ،تعتبﺭ هػو أكثرﺍليحﻑ ﺍىتياﺭﺍﹰ َﺍستخﺩﺍهاﹰ هو قبؿ ﺍلجهٍَﺭٌَ ،ي :يحي ة

فمػسﻁيوَ ،الحياة الجديدة،

َيحي ة ﺍأليان.
 -المرأة الفمسطينية :الهرأة ال مسطيىية التي تعيش في االراضي ال مسطيىية ،قطاع

زة والض ة

الغربية وهف ضهىٍا القدس ،أثىاء الحرب االسرائيمية  2009/2008عمى قطاع زة.
 العدوان االسرائيمي عمى قطاع غزةٌ :و العدواف الذي يىتً اسرائيؿ ضد قطاع زة بتاريخ 27ديسهبر  2008واستهر ثالثة وعيريف يوها ،إذ أعمىت اسرائيؿ وقؼ العدواف بتاريخ  18يىاير
 ،2009وأسهتً اسرائيؿ باسـ عهمية الرياص الهيبوب ،واستيٍد فيٍا أكثر هف  1500هف
ال مسطيىيف ،هىٍـ  118اهرأة ،وجرح أكثر هف  5500فمسطيىي ،هىٍـ حوالي  1500اهرأة ،وتـ
تيريد أكثر هف  20ألؼ عائمة بسبب تدهير هىازلٍـ ،باإلضافة لتدهير الهئات هف الهرافؽ
العاهة الهختم ة( .و ازرة يؤوف الهرأة)43 ،2010،
 صحيفة األيام :يحي ة يوهية سياسية تأسست سىة  1995بعد دخوؿ السمطة ال مسطيىية إلىاألراضي ال مسطيىية وتيدر عف يركة األياـ لميحافة والطباعة والىير والتوزيع ،وٌي يركة
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خاية ،وتعد هف اليحؼ ذات االىتيار الواسع .لميحي ة عدد كبير هف الهراسميف في كافة أىحاء
الوطف ،وييدر عىٍا عدد هف الهالحؽ هثؿ ،يوت الىساء الذي يتىاوؿ قضايا الهرأة ،اليوـ الثاهف
والديواف و يرٌا .تعتهد اليحي ة عمى االعالىات في ايراداتٍا ،وهقرٌا هديىة راـ اهلل ،وهىعت هف
التوزيع واليدور تك ار ار هف قبؿ االحتالؿ االسرائيمي ،كها هىعت هف الويوؿ والتوزيع في قطاع
زة هف قبؿ حركة حهاس هىذ االىقساـ السياسي السائد بيف الحركة والسمطية ال مسطيىية(.و ازرة
يؤوف الهرأة .)43،وبعد ات اؽ الهيالحة بيف فت وحهاس ،الهسهى بات اؽ الياطئ ،سه بتوزيع
اليحي ة ثاىية في قطاع زة ،و تيؿ الى القطاع بيورة يبً هىتظهة.
 صحيفة الحياة الجديدة :يحي ة يوهية سياسية ،تأسست سىة  1995وتعتبر هف اليحؼ الهعبرةعف الخط السياسي لمسمطة ال مسطيىية .وتبىت اليحي ة هىذ اليوـ األوؿ خطا سياسيا هؤيدا لمسمطة
ال مسطيىية التي تقوـ بتهويمٍا .يرأس تحريرٌا حافظ البر وثي ولٍا عدة هراسميف في كافة هحافظات
الوطف ،وهوقع اليكتروىي عمى اليبكة العىكبوتية ،ويتراوح عدد ي حاتٍا ها بيف  20الى 24
ي حة .تـ هىع ويوؿ اليحي ة وتوزيعٍا في قطاع زة هف قبؿ حركة حهاس خالؿ االىقساـ
السياسي السائد بيف حركة حهاس والسمطة الوطىية ال مسطيىية( .الهرجع السابؽ .)43،وبعد ات اؽ
الهيالحة بيف فت وحهاس ،الهسهى بات اؽ الياطئ ،سه بتوزيع اليحي ة ثاىية في قطاع زة،
الى يوهىا ٌذا.
 صحيفة فمسطين :يحي ة يوهية سياسية ،يدرت في زة في الثالث هف هايو/أيار سىة 2007وتعتبر اليحي ة الىاطقة باسـ حركة الهقاوهة االسالهية كحهاسك والحكوهة الهقالة في قطاع زة.
وتيدر اليحي ة بحجـ ىي ي كتابمويدك وكاىت تطبع و توزع في يطري الوطف ،و لكىٍا هىعت هف
التوزيع في الض ة الغربية خالؿ االىقساـ السياسي السائد بيف حركة حهاس والسمطة الوطىية
ال مسطيىية(.الهرجع السابؽ .)43،وبعد ات اؽ الهيالحة بيف فت وحهاس ،الهسهى بات اؽ الياطئ،
سه بتوزيع اليحي ة ثاىية في قطاع زة ،و لكف االحتالؿ االسرائيمي يهىع ويولٍا الى الض ة
الغربية.
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 حدود الدراسة: .1الحد الزمني :تـ تحديد ال ترة الزهىية لمدراسة بأربعة وعيريف اسبوعا ،تبدأ بيوـ االثىيف الهوافؽ
 29ديسهبر  ،2008وتىتٍي بيوـ االثىيف الهوافؽ  30يوىيو  ،2009بها يغطي ستة يٍور
هف ٌذا التاريخ ويهثؿ العيىة  72عددا هف اليحؼ الثالث هحؿ الدراسة.
 .2الحد االجرائي :تيهؿ ٌذي الدراسة جهيع أيكاؿ التغطية اليحافية الهختية بقضايا الهرأة
التي قاهت بٍا اليحؼ الثالث الهخيية لمدراسة خالؿ فترة البحث.

الدراسات واألدبيات السابقة
تسػػتعرض الد ارسػػة عػػددا هػػف الد ارسػػات ال مسػػطيىية و يػػر ال مسػػطيىية ،و عػػددا هػػف الد ارسػػات
الهبايػ ػرة الهتعمق ػػة بقض ػػايا الهػ ػرأة ،و أخ ػػرا ي ػػر هبايػ ػرة هتعمق ػػة ب ػػالحروب و االعت ػػداءات و الحي ػػار
اله روض عمى قطاع زة.
أوال :الدراسات الفمسطينية
 -1األطر الخبرية لحصار غـزة فـي الصـحف الفمسـطينية اليوميـة ،دراسـة تحميميـة مقارنـة( .مشـرف،
)2016
تٍػػدؼ الد ارسػػة إلػػى ريػػد األطػػر الخبريػػة لقضػػية حيػػار ػزة فػػي اليػػحؼ اليوهيػػة ال مسػػطيىية،
والكيؼ عف هدا اٌتهاهٍا بقضية الحيار والتعرؼ عمى الهيادر التي تعتهد عميٍا ،و األيكاؿ
اليح ية ،هع بياف أطر األسباب و الحمػوؿ و الىتػائر العاهػة و االقتيػادية .اعتهػدت ٌػذي الد ارسػة
الهػػىٍر الويػ ي باسػػتخداـ هػػىٍر الد ارسػػات الهسػػحية ،و فػػي إطػػاري اسػػتخدـ الباحػػث أسػػموب تحميػػؿ
الهضهوف ،و هىٍر العالقات الهتبادلة و أسػموب الهقارىػة الهىٍجيػة .و اسػتخدـ الباحػث أداة تحميػؿ
الهضػ ػػهوف ،و اعتهػ ػػد فػ ػػي تحميم ػ ػً عمػ ػػى ىظريػ ػػة اإلطػ ػػار اإلعالهػػػي ،و ىظريػ ػػة األجىػ ػػدة ،و اختػ ػػار
يحي تي الحياة الجديدة وفمسطيف عيىة لمدراسة.
ىتائر الدراسة:
 -1بمغ حجـ التغطيػة لقضػية حيػار ػزة فػي يػحي ة فمسػطيف  417هوضػوعا ،فػي حػيف بمغػت
في يحي ة الحياة الجديدة  256هوضوعا.
-2تق ػػدهت ي ػػحي ة فمس ػػطيف عم ػػى ي ػػحي ة الحي ػػاة الجدي ػػدة ه ػػف حي ػػث اعتهادٌ ػػا عم ػػى الهي ػػادر
الداخمية.
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-3حيػػؿ إطػػار إقاهػػة تحػػالؼ دولػػي لتيػػديد الحيػػار ضػػهف أطػػر الي ػراع عمػػى ىسػػبة عاليػػة فػػي
يحي ة فمسطيف ،هقارىة بيحي ة الحياة الجديدة.
-4تقدـ إطار االىقساـ السياسي في يػحي تي الد ارسػة ،و يميػً ر بػة اسػرائيؿ فػي عػزؿ قطػاع ػزة،
فيه ػػا حي ػػؿ إط ػػار رف ػػع الحي ػػار و ف ػػت الهع ػػابر ض ػػهف أط ػػر الحم ػػوؿ عم ػػى الترتي ػػب األوؿ ف ػػي
يحي تي الدراسة.
 -2األطر الخبرية لمعدوان عمى غزة عام  2012في مواقـع الفضـائيات األجنبيـة االليكترونيـة بالمغـة
العربية :دراسة تحميمية مقارنة(.عوض اهلل)2014،
تٍػػدؼ ٌػػذي الد ارسػػة الػػى ري ػد و تحميػػؿ هضػػهوف اله ػواد الخبريػػة عمػػى هواقػػع ال ضػػائيات األجىبيػػة
اإلليكتروىيػػة بالمغػػة العربيػػة ،فيهػػا يتعمػػؽ بأحػػداث العػػدواف االس ػرائيمي عمػػى قطػػاع ػزة أواخػػر العػػاـ
 ،2012و الوقوؼ عمى أوجً االت اؽ واالختالؼ في التغطية الخبرية لمعدواف ،بها في ذلػؾ تحميػؿ
األطر الخبرية التي قدهت هف خاللٍا األحداث الهختم ة لمعدواف وتداعياتً.
واىتهت ٌذي الدراسة الى البحوث الوي ية ،واستخدهت هىٍر الدراسات الهسحية الذي تػـ فػي إطػاري
اسػػتخداـ أداة تحمي ػػؿ الهض ػػهوف ،و كػػذلؾ ه ػػىٍر العالق ػػات الهتبادلػػة وال ػػذي ت ػػـ فػػي إط ػػاري توظي ػػؼ
أسػػموب الهقارىػػة الهىٍجيػػة ،و قػػد تػػـ جهػػع بياىػػات الد ارسػػة هػػف خػػالؿ اسػػتهارة تحميػػؿ الهضػػهوف بهػػا
فيٍػػا تحميػػؿ األطػػر الخبريػػة ،و يػػهمت عيىػػة الد ارسػػة الهواقػػع االليكتروىيػػة) روسػػيا اليػػوـ ،والح ػرة،
وفرىسػػا  ،)24أهػػا العيىػػة الزهىيػػة فقػػد اهتػػدت هػػف  2012/11/1الػػى  .2012/12/31و اعتهػػدت
الدراسة عمى ىظرية تحميؿ اإلطار اإلعالهي.
و كاف هف أٌـ الىتائر ،ها يمي:
 .1ت ازيػػد اٌتهػػاـ هوقػػع روسػػيا اليػػوـ بتغطيػػة أحػػداث العػػدواف بيػػكؿ هضػػاعؼ عػػف الهػػوقعيف
ااخريف هجتهعيف.
 .2كاف الخبػر ٌػو اليػكؿ اليػح ي الغالػب لمهػواد الخبريػة الهىيػورة عمػى الهواقػع االليكتروىيػة
عيىة الدراسة.
 .3الىس ػػبة األعم ػػى لالط ػػر الخبري ػػة كاى ػػت ألط ػػر اليخي ػػيات الهحوري ػػة ،و الت ػػي ت ػػوؽ فيٍ ػػا
اليخييات ال مسطيىية و تالٌا اليخييات االسرائيمية.
 .4تركزت حاالت االتجاي ألطر اليراع عمى فئة االعتداءات االسرائيمية و تداعياتٍا.
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 -3الواقع الميني لإلعالميات الفمسطينيات في قطاع غزة(.مركز شؤون المرأة)2010،
تىاولػػت ٌػػذي الد ارسػػة الواقػػع الهٍىػػي ل عالهيػػات ال مسػػطيىيات والتحػػديات التػػي تػواجٍٍف وكػػذلؾ هػػوقعٍف
في الهؤسسة اليح ية في زة .وقد جاءت الدراسة في خهسة فيوؿ وخالية ،تضهف ال يؿ األوؿ
هىٍا عمى اإلجراءات الهىٍجية والدراسة االستطالعية .وتحدث ال يؿ الثاىي عف اإلعالـ ال مسػطيىي،
فيهػػا تىػػاوؿ ال يػػؿ الثالػػث عػػف واقػػع الهػرأة فػػي قطػػاع ػزة .أهػػا ال يػػؿ ال اربػػع فقػػد تىػػاوؿ عالقػػة الهػرأة
باإلعالـ دوليا وعربيا وهحميا .ال يؿ الخاهس تىاوؿ ىتائر الد ارسػة الهيداىيػة التػي أجرتٍػا الباحثػة .أهػا
الخالية فقد تضهىت أٌـ ىتائر الدراسة والتوييات لمباحثيف والباحثات في ٌذا الهجاؿ.
ويهكف إجهاؿ أٌـ توييات ٌذي الدراسة بها يمي:
 .1ضرورة تقديـ ىهاذج ايجابية وىاجحة لمهرأة ال مسطيىية في اإلعالـ.
 .2ضرورة توعية وتأٌيؿ وتدريب اإلعالهيات وزيادة ك اءتٍف وزيادة التىسيؽ فيها بيىٍف.
 .3ضرورة زيادة االٌتهاـ الرسهي واألٌمي بوضع اإلعالهيات وتحسيف واقعٍف وأوضاعٍف .

 -4قضايا المرأة في الصحافة الفمسطينية( .شاىين)2010،
ٌػػذي الد ارسػػة هػػف الد ارسػػات الوي ػ ية التػػي اسػػتخدهت هػػىٍر الهس ػ والهػػىٍر الهقػػارف باإلضػػافة لمهػػىٍر
التػػاريخي بٍػػدؼ د ارسػػة هػػدا األٌهيػػة التػػي توليٍػػا اليػػحافة الهحميػػة لقضػػايا اله ػرأة هػػف حيػػث اليػػكؿ
والهض ػػهوف باس ػػتخداـ أسػ ػػموب تحمي ػػؿ الهضػ ػػهوف والهعالج ػػات االحي ػػائية ذات العالقػػػة .وق ػػد أظٍػ ػػرت
الدراسة أف يحؼ الدراسة الػثالث وٌػي كالقػدسك وكاأليػاـك وكالحيػاة الجديػدةك لػـ تخيػص لقضػايا الهػرأة
سػػوا أقػػؿ هػػف ىيػػؼ فػػي الهائػػة هػػف إجهػػالي هسػػاحتٍا العاهػػة .وقػػد أويػت الد ارسػػة بػأف تٍػػتـ اليػػحؼ
بي ػػكؿ وهس ػػاحة وهحت ػػوا قض ػػايا الهػ ػرأة .كه ػػا أوي ػػت الد ارس ػػة ب ػػفجراء د ارس ػػات هيداىي ػػة لمتع ػػرؼ عم ػػى
احتياجػػات اله ػرأة وأولوياتٍػػا ،وكػػذلؾ تخيػػيص هالحػػؽ يػػٍرية لميػػحؼ حػػوؿ قضػػايا اله ػرأة .باإلضػػافة
لٍذا ،أويت الدراسة بضرورة إبراز قضايا الهرأة بأيكاؿ وعىاير هتىوعة هثؿ اليػورة واأللػواف و يرٌػا
وكذلؾ زيادة عدد اليحافيات العاهالت في اليحافة و االعالـ.
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 -5قضايا المرأة في الصحافة النسائية األىمية في فمسطين( .عواد.)2008،
وتٍدؼ إلى التعرؼ عمى قضايا الهرأة الهىيورة في اليػحؼ الىسػائية األٌميػة الهتهثمػة بيػوت الىسػاء،
وهجمة يىابيع الحياة ،خالؿ ال ترة الواقعة بيف 2006 -2004ـ.
وقػػد اسػػتخدـ الباحػػث فػػي د ارسػػتً هػػىٍر الهس ػ اإلعالهػػي وأداة تحميػػؿ الهضػػهوف لجهػػع بياىػػات الد ارسػػة
وتحميمٍا ،وتويمت الدراسة إلى عدة ىتائر هف أٌهٍا:
 .1تىاولػػت اليػػحافة الىسػػائية األٌميػػة ال مسػػطيىية قضػػايا(:الهرأة السياسػػية ،والىػػوع االجتهػػاعي ،واله ػرأة
الهىاضػػمة ،والعىػػؼ ضػػد الهػرأة ،والهػرأة والتعمػػيـ والثقافػػة ،والهػرأة والعهػػؿ ،والهػرأة الهعيمػػة ،واليػػحة،
والس ػػكاف ،والقض ػػايا االجتهاعي ػػة ،واألحػ ػواؿ اليخي ػػية والتقميدي ػػة ،وتقم ػػدٌا له ارك ػػز وهواق ػػع اتخػ ػػاذ
القرار).
 .2أعطػػت اليػػحافة األٌميػػة ال مسػػطيىية أولويػػة لقضػػايا اله ػرأة السياسػػية ،والجىػػدر واله ػرأة الهىاضػػمة،
والعىػؼ ضػػد الهػرأة ،بيىهػػا لػػـ تػػوؿ سػػوا اٌتهػػاـ ضػػئيؿ لقضػػايا الهػرأة وتقمػػدٌا له اركػػز وهواقػػع اتخػػاذ
القرار.
 .3عبرت اليحافة األٌمية ال مسطيىية عف ٌهوـ وهيكالت الهرأة ال مسطيىية عمى الهستوا الهجتهعي
وكاىت هوضوعاتٍا األساسية ٌي التي تهثؿ أولوية هجتهعية.
 .4عكس تركيز اليحافة األٌمية ال مسطيىية عمى قضايا الهرأة يػبغة إيجابيػة ىتيجػة ل ىظهػة القائهػة
حيػث تػـ اإليػادة بهػػا حققتػً الهؤسسػات األٌميػػة والهجتهعيػة وحكوهػة السػػمطة ال مسػطيىية لمهػرأة هػػف
هىجزات وهكاسب والىياطات العديدة لمهرأة.
 -6صورة المرأة في الصحف الفمسطينية الثالثك( .كراجة)2003،
وتٍػػدؼ ٌػػذي الد ارسػػة إلػػى تحديػػد هعػػالـ اليػػورة الهرسػػوهة عػػف اله ػرأة فػػي اليػػحؼ ال مسػػطيىية
اليوهية ،واستخدـ فريؽ البحث الهىٍر الهسحي كها استخدـ كال هف أداة تحميؿ الهضهوف ،واسػتبياف
هوجً لمجهٍور .وخميت الدراسة إلى أف اليػحؼ تىاولػت ىهػوذج الهػرأة الجسػد فػي الهرتبػة األولػى،
وٌهيػػت قضػػايا اله ػرأة الري يػػة وهيػػاكمٍا وكػػذلؾ اله ػرأة فػػي الهخػػيـ ليػػال عػػرض قضػػايا اله ػرأة فػػي
الهديىة .وىوٌت الدراسة كذلؾ الى أف الي حة األولى ير هخيية أبدا لتتىاوؿ قضايا الهرأة ،كها
أف هستوا تىاولٍا في اليػ حات االخػرا قميػؿ جػدا حيػث بمػغ  %0.7هػف إجهػالي هسػاحة اليػحؼ
هحؿ الدراسة.
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كها أويت الدراسة بضرورة إجراء بحث كافة وسائؿ اإلعالـ الستخالص يورة الهرأة فيٍا ،ووضػع
خطة إعالهية وطىية لهعالجة قضايا الهرأة.
 -7تغطية الصحافة الفمسطينية لدور المرأة في انتفاضة األقصى( .الدلو)2001،
ٌ ػػذي الد ارس ػػة ٌ ػػدفت إل ػػى االط ػػالع عم ػػى التغطي ػػة الي ػػحافية الت ػػي تىاول ػػت دور الهػ ػرأة ال مس ػػطيىية ف ػػي
االىت اضػػة الثاىيػػة أو اىت اضػػة األقيػػى فػػي اليػػحافة الهحميػػة .وتخمػػص الد ارسػػة إلػػى ىتيجػػة تقػػوؿ أف
الي ػػحؼ اليوهي ػػة ل ػػـ تق ػػـ بتخي ػػيص أبػ ػواب وهس ػػاحات هح ػػددة وثابت ػػة لط ػػرح وهىاقي ػػة أدوار وقض ػػايا
وهيػػاكؿ اله ػرأة ال مسػػطيىية ،واب ػراز أىي ػطتٍا وابػػداعاتٍا فػػي كػػؿ الهجػػاالت .وتسػػتىر الد ارسػػة كػػذلؾ أف
اليػػحؼ تركػػز عمػػى هوضػػوعات وقضػػايا لػػيس لٍػػا عالقػػة بواقػػع اله ػرأة ال مسػػطيىية واألدوار الىضػػالية
واالجتهاعية والتربوية والهعييية والسياسية التي تقوـ بٍا في واقع األهر.
وتويي الد ارسػة بػفيالء أٌهيػة لػ دوار التػي قاهػت بٍػا الهػرأة ال مسػطيىية فػي اىت اضػة األقيػى وابرازٌػا
وتظٍيرٌا في اليحافة الهحمية.
 -8قـراءة فــي الصــحف المحميــة حــول الصــورة النمطيــة لممـرأة( .مركــز التخطــيط و التعــاون الــدولي،
)1997
وتٍدؼ ٌذي الدراسة إلى استخالص هعالـ اليورة الهرسوهة لمهرأة ال مسطيىية هف خػالؿ تحميػؿ بعػض
الهواد التي تىاولػت الهػرأة فػي كػؿ هػف يػحي ة القػدس واأليػاـ ،وذلػؾ خػالؿ يػٍر هػارس/آذار هػف العػاـ
.1997
واعتهدت الدراسة عمػى الهػىٍر الهسػحي ،واسػتخدهت أداة تحميػؿ الهضػهوف لتحميػؿ الهقػاالت ،األخبػار،
اإلعالىات واليور.
وخميت الدراسة إلى أف هعظـ الهقاالت التي تىاولت قضايا الهرأة تحػدثت عػف الػدور الىضػالي الههيػز
لمه ػرأة ال مسػػطيىية فػػي هختمػػؼ هراحمػػً .وأكػػدت يػػاب العديػػد هػػف ال ىػػوف اليػػح ية السػػيها التحقيقػػات
والحديث اليح ي هها يضعؼ هف عرض وهىاقيػة قضػايا الهػرأة ال مسػطيىية ،إضػافة إلػى أف إعالىػات
الوظائؼ والهى الدراسية تعرض بييغة الهذكر.
وبيىت الدراسة أف الهعالجػة اليػح ية اسػتٍدفت ىسػاء الهػدف بالدرجػة األولػى ،هػع إ ػاؿ واضػ لمىسػاء
الري يات والىساء المواتي يقطف الهخيهات سواء في الض ة أو القطاع.
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كهػػا أويػػت الد ارسػػة بضػػرورة قيػػاـ البػػاحثيف والهٍتهػػيف والهختيػػيف بفىجػػاز د ارسػػة أكاديهيػػة هػػف أجػػؿ
الوي ػػوؿ إل ػػى ىت ػػائر يهك ػػف تعهيهٍ ػػا تك ػػوف خط ػػوة ف ػػي تأس ػػيس هرك ػػز أبح ػػاث عمه ػػي يخ ػػتص ب ػػالهرأة
ال مسطيىية.

ثانيا :الدراسات العربية
 -1المرأة واإلعالم في عالم متغير( .رمزي)2004،
في ٌذي الدراسة قاهت الباحثة بتقديـ واقػع حػاؿ الهػرأة الهيػرية عبػر هؤيػرات واحيػائيات ،قػدهتٍا فػي
ال يؿ األوؿ هف الدراسة .أها ال يؿ الثاىي فقد تىاوؿ الجزء الخاص بد ارسػة وتحميػؿ هضػهوف اليػورة
الهرسوهة لمهرأة في اليحافة الىسائية هف خالؿ الهادة القييية ،وهقارىتٍا بالوضع االجتهاعي لمهرأة
كها يستدؿ عميً هف بحػوث ود ارسػات واحيػائيات هعايػرة .وقػد يػكمت القيػص الهىيػورة عمػى هػدار
عػػاـ فػػي هجمػػة كحػػواءك هػػادة البحػػث الرئيسػػة .وقػػد خميػػت الباحثػػة فػػي ٌػػذا الجػػزء هػػف الد ارسػػة إلػػى أف
اليورة الهقدهة حوؿ الهػرأة ٌػي فػي هجهمٍػا سػمبية وال تعبػر عػف حقيقػة دور الهػرأة وهوقعٍػا فػي الحيػاة
العاهة .في ال يؿ الثالث هف دراستٍا قاهت الباحثة بتحميؿ هضهوف يورة كػؿ هػف الرجػؿ والهػرأة كهػا
قػػدهتٍا الػػدراها التم زيوىيػػة والهقارىػػة بيىٍهػػا .وقػػد اسػػتخدهت عيىػػة لمبحػػث تتكػػوف هػػف هػػادتيف تم زيػػوىيتيف
تهيزتا بىسبة هياٌدة عاليػة وأوقػات بػث فػي الػذروة .وقػد تويػمت الباحثػة إلػى أف اليػورة الهقدهػة لكػال
الجىسيف ٌي اليورة الىهطية التقميدية التي تظٍر اعتهادية الهرأة وتبعيتٍا لمرجؿ وأف البيت ٌو هكاىٍا
األوؿ والخػػروج هىػػً يػػأتي لمضػػرورة الهاديػػة ،كهػػا أظٍػػرت ت ػػوؽ وعقالىيػػة الرجػػؿ وقدرتػػً عمػػى تخطػػي
الحالػػة الوجداىيػػة والحكػػـ بهىطػػؽ سػػميـ .وفػػي ال يػػؿ ال اربػػع هػػف الد ارسػػة استعرضػػت الباحثػػة الهسػػؤولية
االجتهاعية لوسائؿ اإلعالـ وعالقتٍا باستراتيجية تغيير واقع الهرأة .وفي ال يؿ الخػاهس تؤكػد الباحثػة
ضرورة يوغ سياسات تسعى لمىٍوض بالهرأة اجتهاعيا والىٍوض ب ئات الهجتهع كافة هف اجؿ احداث
التغيير الهىيود ىحو التقدـ والتىهية.
 -2المـــرأة العربيـــة و اإلعـــالم -دراســـة تحميميـــة لمبحـــوث الصـــادرة بـــين  1995و(.2005مركـــز
كوثر)2008،
ٌدفت ٌذي الدراسة إلى ريد ودراسة خهسة وخهسيف بحثا ودراسة في هجػاؿ الهػرأة واإلعػالـ واالتيػاؿ
لمتعػػرؼ عمػػى طبيع ػة العالقػػة القائهػػة بػػيف اإلعػػالـ واله ػرأة فػػي العػػالـ العربػػي عمػػى هػػدار عيػػر سػػىوات
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( ) 2005- 1995والتعرؼ عمى الىتائر التي خميػت لٍػا تمػؾ الد ارسػات .وقػد جػاءت هعظػـ البحػوث
والدراسات هحط الدراسة بهجهوعة هف الىتائر أٌهٍا:
 .1سمبية يورة الهرأة ترتبط ب سادٌا العقمي واألخالقي.
 .2قدرة اله أرة اإلعالهية والتزاهٍا لـ يع ياٌا هف أف تكوف حقوقٍا هٍضوهة.
 .3وسائؿ اإلعالـ تستٍدؼ الهرأة عاهة وتٍضـ بعض ال ئات حقوقٍا.
 .4هعظػػـ الهػواد التػػي أحيػػتٍا البحػػوث العربيػػة ٌػػي هػواد سياسػػية خالفػػا لهػػا ٌػػو ارئػػر فػػي وسػػائؿ
اإلعػالـ ،حيػث تىيػػر هػواد قميمػة عػػف الهػرأة ،وت تقػر إلػػى وضػوح الرؤيػة فػػي التعاهػؿ هعٍػا ،أهػػا
ىتائر التقرير وتويياتً فقد جػاءت كهػا يمػيٌ :ىػاؾ بحػوث لػـ تػدرس يػورة الهػرأة فػي اإلعػالـ
بؿ في جزء هىً ،وقد خمص هعظهٍا إلى أف يورة الهػرأة سػمبية فػي اإلعػالـ .وأويػى التقريػر
عمى هقاربػة يػورة الهػرأة هقاربػة ىوعيػة يػاهمة وعػدـ قيػرٌا عمػى هضػهوف دوف آخػر .وكػذلؾ
ٌىاؾ بحوث تتحدث بالىيابة عف الجهٍور ولـ تأخذ رأيً إال فيها ىدر ،وأويى التقرير بضرورة
إجراء الدراسات الىوعية الهستٍدفة لمجهٍور.
 -3صورة المرأة كما تقدميا وسائل اإلعالم( .رهزي)1977،
وتٍػػدؼ ٌػػذي الد ارسػػة إلػػى التعػػرؼ عمػػى يػػورة اله ػرأة فػػي اليػػحافة العاهػػة والهتخييػػة .واسػػتخدهت
الباحث ػػة اله ػػىٍر الهس ػػحي وأداة تحمي ػػؿ الهض ػػهوف ،حي ػػث توي ػػمت الد ارس ػػة إل ػػى أف ي ػػورة الهػ ػرأة ف ػػي
اليحافة العاهة والهتخيية تتسـ فػي األ مػب بػالىظرة التقميديػة ،والتركيػز عمػى أدوارٌػا كػأىثى وزوجػة
وأـ ،كها تركز عمى عاط ة الهرأة وجاذبيتٍا ،في حيف لـ تتطرؽ إلى عقمٍا ووعيٍا.
وأيارت الدراسة الىحيػاز اليػحافة لمهػرأة الهدىيػة وتجاٌمٍػا لمهػرأة الري يػة ،والتحيػز ليػورة الهػرأة األىثػى
الجهيمة في هقابؿ يورتٍا كهىتجة وهياركة في عهمية التىهية ويىاعة القرار السياسي.
وخميت الدراسة إلى هجهوعة هف التوييات ه ادٌا ضرورة االٌتهاـ بقضايا الهػرأة الحقيقيػة والتركيػز
عمى التىوع في طرؽ وأساليب هعالجة تمؾ القضايا بأيكاؿ يح ية هتىوعة.
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ثالثا :الدراسات األجنبية:
 -1المرأة في وسائل اإلعالم )(Gallagher,1994
ٌدفت ٌذي الد ارسػة إلػى التعػرؼ عمػى يػورة الهػرأة فػي اليػحافة ال رىسػية ،واسػتخدهت الباحثػة هػىٍر
الهس اإلعالهي باإلضافة إلى الهىٍر الهقارف وأداة تحميؿ الهضهوف.
وأك ػػدت الد ارس ػػة عم ػػى أف وس ػػائؿ اإلع ػػالـ بي ػػكؿ ع ػػاـ ٌ ػػي اىعك ػػاس اراء الق ػػائهيف عم ػػى الهىظه ػػات
والهؤسسات اإلعالهية ،ولهواق ٍـ ،وهياعرٌـ ،وهخيالتٍـ.
وأيػػارت إلػػى أف ٌىػػاؾ اسػػتجابة فػػي الهػػادة يػػر الخياليػػة فػػي بعػػض الهجػػالت الىسػػائية ألطروحػػات
الحركػػة الىس ػػائية الداعي ػػة إل ػػى هس ػػاواة الهػ ػرأة بالرج ػػؿ ،خيوي ػػا عم ػػى ي ػػعيد العه ػػؿ ،ب ػػالر ـ ه ػػف أف
هعالجتٍا لٍذي الهواضيع الهتيمة بهساواة الهرأة بالرجؿ ليست هعالجة هيجعة .
وتوي ػػمت الد ارس ػػة إل ػػى أف هق ػػدرة وس ػػائؿ اإلع ػػالـ عم ػػى تغيي ػػر الق ػػيـ واألعػ ػراؼ العهيق ػػة الج ػػذور ف ػػي
الهجتهع هحدودة.
 -2تحيز المضامين الصحفية ضد المرأة(Kohn, 1994).
ٌدفت إلى البحث في هدا تحيز الهضاهيف اليح ية ضد الهرأة ،خاية في الهجاؿ السياسي.
وتعد ٌذي الدراسة هف الدراسات الوي ية ،واستخدـ الباحث هىٍر الهس وأداة تحميؿ الهضهوف.
وأكدت ىتائر الدراسة إلى وجود تركيز كبير عمى الهري الرجػؿ هقارىػة هػع الهريػحات ،وأف اليػحافة
تٍتـ بالرجاؿ الرياضييف أكثر هف الىساء الرياضيات ،كها توجً رسالة إلى جهٍور الىساء وكأىٍف أقػؿ
أٌهية هف الرجاؿ في هجاالت السياسة والرياضة.
وبيىػػت الد ارسػػة إلػػى أف قضػػايا الهػرأة هغيبػػة بدرجػػة كبيػرة ،وأف هػػا يػػتـ تىاولػػً ال يػػأتي ضػػهف اٌتهاهػػات
الهرأة بالدرجة األولى ،السيها القضايا السياسية والتىهوية و يرٌا.
وأويت الد ارسػة بضػرورة وضػع خطػة إعالهيػة تٍػدؼ إلػى الىٍػوض بواقػع الهعالجػة اليػح ية لقضػايا
الهرأة بيورة هؤثرة وايجابية.
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وكيػ ػ ت الد ارس ػػة أف ٌى ػػاؾ إ ػػاال هتعه ػػدا لقض ػػايا الهػ ػرأة ذات األٌهي ػػة ،حي ػػث رك ػػزت عم ػػى القض ػػايا
التقميدية وذات الطابع االجتهاعي وعمى قطاع هحدد هف الىساء هع إٌهاؿ األ مبية.

رابعاً :موقع الدراسة من الدراسات السابقة:
تىاولت الد ارسػات السػابقة قضػية الهػرأة وهوقعٍػا هػف اإلعػالـ ،وطػرح بعضػٍا يػورة الهػرأة فػي االعػالـ،
وبعضػػٍا تىػػاوؿ قضػػايا اله ػرأة ال مسػػطيىية فػػي اليػػحؼ الهحميػػة وأخػػرا فػػي اليػػحافة األٌميػػة ،وأخػػرا
تىاولت قضايا الهرأة في اىت اضة األقيى.
أها الدراسات العربية واألجىبية فقد تىاولت يورتٍا وقضاياٌا في وسائؿ اإلعالـ الهختم ة ،حيث ٌدفت
لمتعػػرؼ عمػػى اليػػورة الىهطيػػة فيٍػػا لمه ػرأة ،وأبػػرزت جواىػػب هػػف القضػػايا ذات االولويػػة فيٍػػا ،والهوقػػؼ
هىٍا ،واتجاٌات القػائهيف باالتيػاؿ و يػر ذلػؾ .وتػدخؿ الد ارسػات السػابقة فػي إطػار البحػوث الويػ ية،
وف ػػي إطارٌ ػػا ت ػػـ اس ػػتخداـ هىٍج ػػي الد ارس ػػات الهس ػػحية والهقارى ػػة ،وأس ػػموب تحمي ػػؿ الهض ػػهوف باعتب ػػاري
األىسب لويؼ هحتوا قضايا الهرأة في اليحافة.
ٌػػذي الد ارسػػة تػػأتي لبحػػث قضػػية تختمػػؼ عػػف الد ارسػػات السػػابقة هػػف حيػػث الهوضػػوع ،حيػػث تركػػز عمػػى
قضايا الهرأة في ثالث يحؼ فمسطيىية -فمسطيف واألياـ والحياة الجديدة -في فتػرة الحػرب االسػرائيمية
 2009 – 2008عمى زة ،وتحاوؿ الكيؼ عف أولويات اٌتهاـ اليػحافة فيهػا يتعمػؽ بقضػايا الهػرأة،
وهعرفة هدا وجود عالقة بيف القضايا الهطروحة والواقع الهحمي ليػحؼ الد ارسػة ،وجواىػب االت ػاؽ أو
االختالؼ بيف يحؼ الدراسة فيها تطرحً هف قضايا وهوضوعات خاية بالهرأة ال مسطيىية ،وبالتػالي
ففف هجتهع ٌذي الدراسة وعيىتٍا والقضايا هحؿ البحث ،تختمؼ عف الد ارسػات السػابقة وتػأتي فػي سػياؽ
اإلضافة لمتوجً العاـ لمبحث في يورة وقضايا الهرأة في اليحافة .وهف خالؿ البحث والهراجعػة تبػيف
أف ٌىالؾ قمة في الدراسات ال مسطيىية التي تىاولت قضايا الهرأة بيكؿ عاـ والتػي تىاولػت قضػايا الهػرأة
وأوضػػاعٍا أثىػػاء الحػػروب واألزهػػات بيػػكؿ خػػاص ،إضػػافة إلػػى عػػدد هػػف أوراؽ العهػػؿ التػػي حاولػػت أف
تتعػػرؼ عمػػى هعالجػػة اإلعػػالـ ال مسػػطيىي لقضػػايا الهػرأة فػػي ه ارحػػؿ زهىيػػة هختم ػػة .وقػػد واجٍػػت الباحثػػة
يػ ػػعوبة فػ ػػي الويػ ػػوؿ لمه ارجػ ػػع الخايػ ػػة بٍػ ػػذي الد ارسػ ػػة واعتهػ ػػدت بيػ ػػكؿ كبيػ ػػر ىسػ ػػبيا عمػ ػػى اله ارجػ ػػع
والد ارسػػات الهوجػػودة لػػدا ه اركػػز وهؤسسػػات اله ػرأة فػػي الض ػ ة الغربيػػة والقػػدس وقطػػاع ػزة باإلضػػافة
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لهجهوعػػة هػػف اله ارجػػع االجىبيػػة التػػي تواجػػدت لػػدا الهؤسسػػات الدوليػػة العاهمػػة فػػي فمسػػطيف وتمػػؾ التػػي
تواجدت في هكتبة هعٍد دراسات الهرأة وهعاٌد أخرا في جاهعػة بيزيػت .واعتهػدت الباحثػة كػذلؾ عمػى
الد ارسػػات واألبحػػاث التػػي أج ارٌػػا الػػزهالء والػػزهيالت فػػي الجاهعػػات فػػي فمسػػطيف والهىطقػػة العربيػػة لىيػػؿ
الي ػػٍادات العمي ػػا باإلض ػػافة لع ػػدد ه ػػف الد ارس ػػات العهمي ػػة الت ػػي أجرتٍ ػػا الهؤسس ػػات الدولي ػػة العاهم ػػة ف ػػي
األراضي ال مسطيىية .واست ادت الباحثة هف هراجعة ٌذي الدراسات فيها يمي:
 -1أفػػادت الد ارسػػات السػػابقة فػػي تحدي ػد هيػػكمة الد ارسػػة بيػػكؿ أدؽ ،جػراء إج ػراء بعػػض التعػػديالت
عميٍا بىاء عمى ىتائر و توييات الدراسات السابقة و هىاٌجٍا و أدواتٍا الهستخدهة.
 -2ساٌهت في تطوير االطار الىظري لمدراسة.
 -3سػػاٌهت فػػي تعػػديؿ بعػػض التسػػاؤالت و حػػذؼ الػػبعض ااخػػر ،أو تعديمػػً ،بهػػا يحقػػؽ األٌػػداؼ
التي تسعى الدراسة لتحقيقٍا.
 -4سػػاعدت فػػي تيػػهيـ اسػػتباىة الد ارسػػة ،و تجىػػب بعػػض القيػػور فيٍػػا ،و تحػػديث بعػػض ال ئػػات
ال رعية ،بها حقؽ قىاعة أكثر لدا الباحثة.
 -5أفادت الدراسات السابقة في تحميؿ و هىاقية ىتائر الدراسة ،هها جعمٍا أكثر عهقا ووضوحا.
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الفصن الجاني
اإلطار الهظري واملفاهيم
المبحث األ ول :قضايا المرأة الفمسطينية
المبحث الثاني :المرأة الفمسطينية والعدوان االسرائيمي عمى غزة 2002 -2002

الفصل الثاني
المبحث األ ول :قضايا المرأة الفمسطينية
المقدمة
أف ط ػػرح قض ػػايا الهػ ػرأة العربي ػػة عم ػػى بس ػػاط البح ػػث هػ ػرتبط بجهم ػػة ه ػػف العواه ػػؿ أبرزٌ ػػا عاه ػػؿ
الخيويية التي تغمؼ ٌذي الطروحات بدعوا الح اظ عمى الثقافة والعادات والتقاليد وك أف الهػرأة ٌػي
الحيف األخيرك الهستٍدؼ هف قبؿ األعداء ،و يري هف التبريرات التي يدفع بٍا يىاع القػرار فػي كافػة
الهسػػتويات ليقىع ػوا اليػػعوب بضػػرورة ابقػػاء االوضػػاع عمػػى هػػا ٌػػي عميػػً دوف تطػػوير وتحػػديث .وعمػػى
الػػر ـ هػػف ذلػػؾ فقػػد ت ازيػػد االٌتهػػاـ فػػي العقػػود األخيػرة بالػػدور الػػذي تهارسػػً الهػرأة فػػي الهجتهػػع ،حيػػث
أكدت العديد هف الد ارسػات والهػؤتهرات والىػدوات عمػى اخػتالؼ الهسػتويات عالهيػا ،اقميهيػا وهحميػا عمػى
أٌهية االٌتهاـ بالهرأة ويؤوىٍا والتعهؽ في فٍـ االدوار الهختم ة التي يهكػف أف تضػطمع بٍػا فػي تىهيػة
الهجتهع والىٍوض بٍا .وقد اىعكس ٌذا االٌتهاـ جميا في ىياطات األهـ الهتحدة الهؤكدة عمى ضػرورة
هياركة الهرأة في التىهية الياهمة وايػالء قضػاياٌا األٌهيػة الكافيػة بهػا يسػه بحػدوث التطػور الهىيػود.
وتطػػرؽ هػػؤتهر الهػرأة العػػالهي فػػي بكػػيف  1995لقضػػايا الهػرأة وال قػػر ،الهػرأة والتعمػػيـ ،الهػرأة واليػػحة،
العىػؼ ضػػد الهػرأة ،الهػرأة واالقتيػػاد ،الهػرأة فػػي ه اركػػز يػىع القػرار ،االيػػات الهؤسسػاتية لتطػػور وتقػػدـ
اله ػرأة ،حقػػوؽ اله ػرأة ،اله ػرأة واالعػػالـ ،اله ػرأة و البيئػػة واله ػرأة فػػي هىػػاطؽ الى ػزاع الهسػػم (.و ازرة يػػؤوف
الهرأة)4 ،2010،
وألٌهية دور الهرأة ال مسطيىية في الهجتهع ال مسػطيىي بكافػة هراحمػً ،وعمػى الػر ـ هػف يػعوبة
ال يؿ بيف القضايا التي تيكؿ حياة الهرأة ال مسطيىية إذ تتداخؿ فيها بيىٍا بيكؿ هعقد ،اال أف الباحثػة
عهمت في ٌذا ال يؿ عمى تىاوؿ قضايا الهرأة ال مسطيىية االجتهاعية والسياسية واالقتيادية واليحية
واالىساىية والتعميهية ،واستعرضػت جهمػة هػف االىجػازات التػي حققتٍػا الهػرأة ال مسػطيىية خػالؿ السػىوات
الهاضية .وفي الهبحث الثاىي هف ٌذا ال يؿ ستتىاوؿ فيػً الحػرب االسػرائيمية عمػى قطػاع ػزة 2008
 2009-وآثارٌا الهدهرة وىتائجٍا عمى الهرأة.
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حيث يتىاوؿ ٌذا ال يؿ هبحثػيف أساسػيف وٌهػا ،األوؿ قضػايا الهػرأة ال مسػطيىية ،والثػاىي حػوؿ
الهرأة والحرب االسرائيمية عمى قطاع زة . 2009 - 2008
خمفية قانونية حول وضعية المرأة الفمسطينية في األراضي الفمسطينية:
تطبػػؽ عمػػى اله ػرأة ال مسػػطيىية القاطىػػة فػػي األ ارضػػي ال مسػػطيىية تحػػت حكػػـ السػػمطة الوطىيػػة
ال مسطيىية ،قػواىيف وتيػريعاتٌ ،ػي هػزير هػف القػاىوف العثهػاىي ،وقػواىيف الطػوارئ البريطاىيػة ،والقػاىوف
الهيػػري ،والقػواىيف ال مسػػطيىية بالىسػػبة لقطػػاع ػزة ،والقػػاىوف األردىػػي بالىسػػبة لواقػػع الحػػاؿ فػػي الض ػ ة
الغربية ،اضافة لمقواىيف واألواهر العسكرية االسرائيمية بالىسبة لمقدس الهحتمة.
وخمؽ التعدد في القواىيف الهطبقة ،القائـ فػي األ ارضػي ال مسػطيىية ،وضػعا هعقػدا بالىسػبة لمهػرأة
عمى وجػً الخيػوص ،بسػبب تبػايف األحكػاـ الىاظهػة لجهمػة واسػعة هػف العالقػات الهتعمقػة بحيػاة الهػرأة
وتهسٍا بيكؿ هباير ويوهي ،اضافة لها ىتر عف ذلؾ هػف تعػدد اله ارجػع القضػائية والهحػاكـ وتعقيػدات
أخػػرا تتعمػػؽ بػػالزواج والطػػالؽ وحضػػاىة األط ػػاؿ والى قػػة الهترتبػػة لمىسػػاء ول ط ػػاؿ فػػي حػػاالت هعيىػػة،
ههػػا سػػاٌـ فػػي وقػػوع الهػرأة فػػي حالػػة هػػف الحيػرة ،زاد هػػف ضػػعؼ هركزٌػػا القػػاىوىي وهكاىتٍػػا فػػي الحيػػاة
العاهة وفي األسرة بيكؿ خاص( .خضر)32 ،1998،
وفيها يخص وضعية الهرأة في قطاع زة عمى وجً التحديد ،ىجد أف القواىيف والتيريعات عمى
عالتٍا ،الهتعمقة بتعدد الهرجعيػات القاىوىيػة واختالطٍػا ،وقػدهٍا وعػدـ هعايػرتٍا ،ىجػدٌا أىٍػا وضػعت
جاىبػػا ،ولػػـ يجػػر تطبيقٍػػا فػػي حػػاالت كثيػرة تتعمػػؽ بحيػػوؿ الهػرأة عمػػى حقوقٍػػا ،أو قضػػاياٌا التػػي هػػف
اله ػػروض أف يجػػري هعٍػػا التعاهػػؿ بيػػكؿ قػػاىوىي وتبعػػا إلج ػراءات القػػاىوف وهقتضػػياتً ،بسػػبب سػػيطرة
األحكاـ العيائرية واحكاـ قبضتٍا الهتزايدة في ظؿ التدٌور الهتوايؿ في كافػة هىػاحي الحيػاة ،وت ارجػع
دور الهؤسسة الرسهية الهختية.
ويستهر وجود ٌذي التعقيدات والتىاقضات القاىوىيػة طالهػا اسػتهرت األوضػاع عمػى هػاٌي عميػً
هػػف اىقسػػاـ سياسػػي وجغ ارفػػي بػػيف يػػقي الػػوطف فػػي الض ػ ة الغربيػػة وقطػػاع ػزة ،وعػػدـ تهكػػف السػػمطة
الوطىية ال مسطيىية هف بسط سيطرتٍا وفرض ىظاـ قاىوىي هوحد عمى كؿ أراضيٍا.
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قضايا المرأة الفمسطينية
تعرض الباحثة في ٌذا الهبحث ،قضايا الهرأة ال مسػطيىية ،وهجهػؿ الد ارسػات التػي تىاولػت تمػؾ
القضػػايا وكػػذلؾ اإلىجػػازات التػػي حققتٍػػا ،والعراقيػػؿ واليػػعوبات التػػي حػػدت هػػف التطػػور الهىيػػود عمػػى
يػ ػػعيد تىهيػ ػػة أوضػ ػػاع اله ػ ػرأة وتحسػ ػػيف ظروفٍػ ػػا .القضػ ػػايا التػ ػػي تػ ػػـ اختيارٌػ ػػا لوضػ ػػعٍا هحػ ػػؿ البحػ ػػث
والتهحػػيص ٌػػي عىػػاويف رئيسػػة ،ويهكػػف أف يىػػدرج تحتٍػػا عػػدد هػػف القضػػايا ال رعيػػة والٍاهػػة فػػي ذات
الوقت .هف خالؿ العىاويف التالية ستتىاوؿ الباحثة فيٍا القضايا التي تخدـ قضية البحث:
 .1القضايا السياسية لمهرأة ال مسطيىية.
 .2القضايا االجتهاعية لمهرأة ال مسطيىية.
 .3القضايا االقتيادية لمهرأة ال مسطيىية.
 .4القضايا اليحية لمهرأة ال مسطيىية.
 .5القضايا االىساىية لمهرأة ال مسطيىية.
 .6القضايا التعميهية والثقافية لمهرأة ال مسطيىية.

القضايا السياسية لممرأة الفمسطينية
المرأة والمشاركة السياسية:
تخض ػػع الهػ ػرأة ك اع ػػؿ سياس ػػي ف ػػي دوؿ الع ػػالـ الثال ػػث ،لمعدي ػػد ه ػػف الهح ػػددات ،أٌهٍ ػػا ال ق ػػر
واألهية ،والثقافة السائدة ،وهقدار تسمط ٌذ الهحػددات عمػى الوضػع العػاـ لهسػتوا تهتػع االفػراد فػي ٌػذي
الهجتهعػػات بحقػػوقٍـ االىسػػاىية والحريػػات العاهػػة الهىيػػوص عميٍػػا ،سػواء فػػي القػواىيف الداخميػػة أو فػػي
الهواثيػػؽ واالت اقيػػات الدوليػػة ،حتػػى أف ٌػػذي الوضػػعية لمهػرأة تبقػػى هحػػدودة كػػذلؾ فػػي الػػدوؿ الديهقراطيػػة
الهستقرة( .هيعاري)60 ،2003،
وفػػي السػػياؽ ال مسػػطيىي ،فقػػد أدت الهػرأة ال مسػػطيىية دو ار ىضػػاليا ٌاهػػا فػػي التػػاريخ ال مسػػطيىي،
فكاىػػت جػػزءا ال يتج ػ أز هػػف الهقاوهػػة اليػػعبية ال مسػػطيىية وخايػػة فػػي العي ػريىيات هػػف القػػرف الهاضػػي
لهىاٌضػػة االىتػػداب البريطػػاىي ،حيػػث بػػدأ ٌػػذا الىضػػاؿ فػػي عػػاـ  1893عىػػدها خرجػػت الىسػػاء فػػي
هظػػاٌرة احتجاجػػا عمػػى إىيػػاء أوؿ هسػػتوطىة يٍودي ػة فػػي ذلػػؾ الوقػػت ،وألقػػى ذلػػؾ عمػػى كاٌػػؿ اله ػرأة
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ال مسػػطيىية عبئػػا جديػػدا تهثػػؿ فػػي هيػػاركتٍا فػػي الىضػػاؿ الػػوطىي الهىػػاٌض لالحػػتالؿ عبػػر الهظػػاٌرات
والهسػيرات واإلضػرابات ،وكػاف تحػػرؾ الهػرأة وقتٍػا ع ويػػا فػي حػػدود هػػا تسػه بػػً التقاليػػد(.جاد،2000،
 )20واتخػػذت هيػػاركة اله ػرأة فػػي العهػػؿ السياسػػي فػػي األربعيىيػػات ،أيػػكاال عديػػدة ،تهثمػػت فػػي تيػػكيؿ
خاليا سػرية لمهقاوهػة و كػذلؾ الجهعيػات الىسػائية لمعهػؿ السياسػي واالجتهػاعي وسػقطت يػٍيدات عمػى
أرض الوطف الى جاىب الرجاؿ في العهؿ العسكري(.أبوعمي.)48 ،1975،
وتبمػ ػػورت حركػ ػػة ىسػ ػػائية فمسػ ػػطيىية بعػ ػػد الىكبػ ػػة عػ ػػاـ  ،1948فيه ػ ػا تبقػ ػػى هػ ػػف أرض فمسػ ػػطيف
التاريخيػػة يػػهمت هىػػاطؽ الض ػ ة الغربيػػة والقػػدس وقطػػاع ػزة هػػع عػػدـ ا ػػاؿ الػػدور الػػذي لعبتػػً اله ػرأة
ال مسطيىية في الهٍجر واليػتات .والتحقػت بػاألحزاب السياسػية السػرية الهوجػودة فػي ذلػؾ الوقػت ،والتػي
لـ يكف لديٍا رؤية هتكاهمة ألٌهية دور الهرأة في الىضػاؿ الػذي يخوضػوىً هػف أجػؿ التحػرر واسػترجاع
فمسطيف ،وبالتالي لـ يكف ٌىاؾ أي برىػاهر خػاص هوجػً لمىسػاء .لػذا كػاف يطمػب هػف الىسػاء األعضػاء
تجىب أي أفعاؿ تتحدا قيـ الهجتهع و تقاليدي ،وبٍذا لـ تسٍـ تجربة الهرأة في ٌذي االحزاب بتمؾ ال ترة
في تغيير الواقع االجتهاعي لمهرأة( .جاد)21 ،2000،
وتيػػكؿ االتح ػػاد الع ػػاـ لمهػ ػرأة ال مس ػػطيىية ع ػػاـ  1965وكػػاف ل ػػً أث ػػر ب ػػالغ عم ػػى اعتب ػػاري اتح ػػاد
جهػػاٌيري ،ديهق ارطػػي ،وههػػثال لمه ػرأة ال مسػػطيىية فػػي الػػداخؿ وفػػي اليػػتات ،وقاعػػدة هػػف قواعػػد هىظهػػة
التحري ػػر ال مس ػػطيىية ،ولع ػػب دو ار ٌاه ػػا وأي ػػب هركػ ػ از لىي ػػاطات الهػ ػرأة بيػ ػ تً اتح ػػادا ي ػػعبيا لهىظه ػػة
التحرير( .عثهاف ،)51 ،2003،وبرزت يورة الهرأة التي عهمت في اطار الخاليا التىظيهية ،أف تىقػؿ
الرس ػػائؿ وت ػػدبر أه ػػاكف اخت ػػاء الهىاض ػػميف وتس ػػٍؿ لٍ ػػـ ىي ػػاطاتٍـ الوطىي ػػة ،وي ػػورة الهػ ػرأة الهحرض ػػة
والداعية السياسية ،التي كاىت تىظـ تظاٌرات االحتجاج ضد العػدو اإلسػرائيمي وأسػاليبً القهعيػة ،وتقػوـ
بالػػدعوة والتحػريض بػػيف أوسػػاط الجهػػاٌير ،وتوزيػػع الهىيػػورات السػرية ،وكتابػػة اليػػعارات الوطىيػػة عمػػى
الجػػدراف ،وأيضػػا ترعػػى أسػػر الهعتقمػػيف واليػػٍداء ،وأحياىػػا تعهػػؿ عبػػر أيػػكاؿ هػػف العهػػؿ بس ػرية ،ويػػبً
عمىية في أحياف أخرا( .أبوعمي)75 ،1975 ،
ويػػاركت اله ػرأة فػػي األطػػر الىسػػائية خػػالؿ ٌػػذي ال ت ػرة ،وتوسػػعت فػػي تىظػػيـ الىسػػاء بػػيف عػػاهي
 ،1987 – 1978وأيػػبحت الجاهعػػات أرضػػية خيػػبة لتىظػػيـ الىسػػاء فػػي الكتػػؿ الطالبيػػة الهختم ػػة،
وتراوحػ ػػت ىسػ ػػبة ال تيػ ػػات بتمػ ػػؾ التىظيهػ ػػات هػ ػػا بػ ػػيف  %55 - %35هػ ػػف هجهػ ػػوع الجسػ ػػـ الطالبػ ػػي.
(ه تاح)57 ،2003،
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وتػػـ تيػػكيؿ أطػػر ىسػػوية فمسػػطيىية عػػاـ  ،1978اسػػتخدهت وسػػائؿ عهػػؿ جديػػدة ،سػػعت إلػػى
تعهيػػؽ اليػػمة بجهٍػػور الىسػػاء فػػي كػػؿ الهىػػاطؽ والهجػػاالت ،ههػػا جػػذب الكثي ػرات لالىضػػهاـ الػػى ٌػػذي
األطػػر ،وهٍػػد لهيػػاركة واسػػعة هػػف اله ػرأة أثىػػاء فت ػرة االىت اضػػة التػػي اىطمقػػت فػػي أواخػػر الثهاىيىيػػات،
ويػػكمت االىت اضػػة األولػػى عػػاـ  1987هىعط ػػا هٍهػػا فػػي ىوعيػػة وهضػػهوف هيػػاركة اله ػرأة ال مسػػطيىية
سياسػيا ،وذلػؾ هػػف خػالؿ العديػػد هػف التىظيهػػات واألطػر الىسػوية الجهاٌيريػػة ،التػي اىتيػػرت فػي الضػ ة
الغربية وقطاع زة( .كهاؿ)53 ،1998،
المرأة وعممية صنع القرار
وكاف لمهرأة دور في الهياركة بالعهؿ الدبموهاسي تهثؿ في وجود س يرة واحدة فقط لم مسطيىييف
في فرىسا وٌي ليمى يٍيد .ويمت هياركة الىساء في الهجمػس الػوطىي ال مسػطيىي (البرلهػاف) فػي ٌػذي
الهرحمػة حػوالي ثهػاىي سػػيدات هػف هجهػوع  426عضػوا ،أي بىسػػبة  ،%8.1يهػثمف جهيعػا اتحػاد الهػرأة
ال مسػػطيىية هاعػػدا اتحػػاد الهعمهػػيف ،وىج ػ االتحػػاد العػػاـ لمه ػرأة بتهثيػػؿ خهسػػة عيػػر عض ػوا هػػف كافػػة
عضوات الٍيئة اإلدارية في الهجمس الوطىي بعد عاـ( .1991جاد)21 ،2000،
وهػػع تيػػكيؿ السػػمطة الوطىيػػة بعػػد ات اقيػػات أوسػػمو ،ويػػمت بعػػض السػػيدات إلػػى هواقػػع يػػىع
الق ػ ػرار ،ولكػ ػػف بيػ ػػورة ال تتىاسػ ػػب هػ ػػع ىضػ ػػاؿ اله ػ ػرأة ال مسػ ػػطيىية وتضػ ػػحياتٍا .وتعػ ػػد هيػ ػػاركة اله ػ ػرأة
ال مسػ ػػطيىية فػ ػػي االىتخابػ ػػات التي ػ ػريعية التػ ػػي جػ ػػرت فػ ػػي  ،1996/1/20كهقيػ ػػاس لمىيػ ػػاط السياسػ ػػي
واالجتهاعي لمهرأة ال مسطيىية خالؿ ال ترة السابقة ،وقد جػاءت ٌػذي الهيػاركة بيػيء هػف الحهاسػة التػي
عبػ ػػرت عػ ػػف ى سػ ػػٍا فػ ػػي يػ ػػعارات رفعتٍػ ػػا الهؤسسػ ػػات واألط ػ ػر التػ ػػي أيػ ػػدت عهميػ ػػة إج ػ ػراء االىتخابػ ػػات
(سػػعيد )45 ،1999،وهػػع اىطالقػػة اىت اضػػة األقيػػى فػػي  28سػػبتهبر/أيموؿ  ،2000دخمػػت هيػػاركة
اله ػرأة ال مسػػطيىية السياسػػية هىعط ػػا جديػػدا فػػي ىضػػالٍا الطويػػؿ هػػف أجػػؿ الحريػػة والهسػػاواة ،إذ وجػػدت
ى سٍا في قمب الهعركة وجٍا لوجً أهاـ االحتالؿ اإلسرائيمي.
وفي 25يىاير  ،2006ياركت الهرأة في ثاىي اىتخابات تيريعية يىظهٍا ال مسطيىيوف هىذ ىيأة
السػػمطة الوطىيػػة فػػي العػػاـ  ،1994وقػػد يػػكمت هىعط ػػا ٌاهػػا فػػي الحيػػاة السياسػػية ال مسػػطيىية ،السػػيها
وأىٍػػا جػػاءت بعػػد تبىػػي قػػاىوف اىتخػػابي يتبىػػى الىظػػاـ االىتخػػابي الهخػػتمط (الهسػػتىد عمػػى هبػػدأي التهثيػػؿ
الىسػػبي ك الػػدائرة الواحػػدةك ،واأل مبيػػة الىسػػبية ك ىظػػاـ الػػدوائرك ،ولقػػد حظيػػت الهػرأة فػػي ٌػػذا القػػاىوف عمػػى
هكاىة ههيزة ،وبٍذا تهكىت سبع عيػرة هريػحة هػف الويػوؿ إلػى الهجمػس التيػريعي ،هػف خػالؿ القػوائـ
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االىتخابي ػػة الهمتزه ػػة بالكوت ػػا الىس ػػائية االىتخابي ػػة الهىي ػػوص عميٍ ػػا بالق ػػاىوف ،ف ػػي ح ػػيف ل ػػـ ت ػػتهكف أي
هري ػػحة ه ػػف هري ػػحات ال ػػدوائر الب ػػالغ ع ػػددٌف أرب ػػع عيػ ػرة هري ػػحة ه ػػف اىتػ ػزاع هقع ػػد واح ػػد تح ػػت قب ػػة
البرلهاف( .الجٍاز الهركزي ال مسطيىيي)2007،
ور ػػـ ىتػػائر االىتخابػػات التي ػريعية الثاىيػػة ،إال أف هيػػاركة اله ػرأة ال مسػػطيىية فػػي هواقػػع اتخػػاذ
القػػرار وفػػي الهىايػػب الحكوهي ػػة العميػػا هػػازاؿ ض ػػعي ا وهحػػددا ههػػا يعطػػؿ إهكاىي ػػة أف تػػؤثر فػػي رس ػػـ
السياسات ،وهىع إحداث تعديالت في التيريعات القائهة ،كها وتبقى هياركة الىساء في الهىظهات ير
الحكوهية ٌي األوسع اىتيا ار ،واألكثر قدرة عمى تحقيؽ هياركة سياسية لمهػرأة ال مسػطيىية تسػتطيع هػف
خاللٍا التأثير في السياسة العاهة.
ور ـ ويػوؿ سػبع عيػرة اهػرأة فمسػطيىية الػى الهجمػس التيػريعي ،إال أف ٌػذا العػدد ال يتىاسػب
وحجـ الهرأة ال مسطيىية التي تهثػؿ ىيػؼ تعػدادي ،وفػؽ احيػاءات رسػهية ،كهػا أىٍػف لػـ يتبىػيف قضػايا
ىسوية يعهمف عمى ت عيمٍا داخؿ الهجتهع ال مسطيىي هف أجؿ وضع الحموؿ الهىاسبة لٍا ،حيث هازالت
الهرأة ال مسطيىية تعاىي هف جهمة هف القضايا الهختم ة التي تحوؿ دوف تقدهٍا وتىهيتٍا.
المرأة والمصالحة الوطنية
فػػرض االىقسػػاـ السياسػػي الػػذي اتخػػذ يػػكمً الرسػػهي والحاسػػـ يػػوـ ال اربػػع عيػػر هػػف حزيػراف عػػاـ
 ،2007آث ػػا ار عهيق ػػة الخط ػػورة والي ػػعوبة ،اليػ ػزاؿ ال مس ػػطيىيوف يتجرع ػػوف هرارٌ ػػا حت ػػى الي ػػوـ .ويت ازي ػػد
االحبػػاط السياسػػي واالجتهػػاعي بػػيف اله ػواطىيف فػػي يػػقي الػػوطف فػػي كػػؿ يػػوـ يهػػر وٌػػذا االىقسػػاـ قػػائـ.
وتعتبػػر ال ئػػات اليػػابة أف ٌػػذا االىقسػػاـ أكثػػر خطػػورة هػػف االحػػتالؿ االسػرائيمي ى سػػً( .هيػػم ،2012،
 .)74وتضررت الىساء بيدة جراء ٌذا االىقساـ بسبب الضغوطات السياسػية واالجتهاعيػة واالقتيػادية
التي تهس حياتٍا وحياة أفػراد أسػرتٍا كػؿ يػوـ ،ههػا سػاٌـ فػي ت ازيػد هعػدالت العىػؼ ضػد الهػرأة والعىػؼ
العائمي والت سخ األسري وارت اع هعدالت الطػالؽ والتيػتت وبعػد األزواج والهعيمػيف قسػريا عػف زوجػاتٍـ
وأط ػػالٍـ ،ههػػا حػػوؿ حيػػاة عيػػرات ااالؼ هػػف االسػػر فػػي قطػػاع ػزة إلػػى جحػػيـ فعمػػي .وعمػػى يػػعيد
الهؤسسات الىسوية في القطاع أيضػا ،فقػد تضػرر الػبعض هىٍػا بيػكؿ هبايػر هثػؿ االتحػاد العػاـ لمهػرأة
ال مسػػطيىية ،وهيػػادرة هق ػري وهالحقػػة عض ػواتً ،وتضػػرر عهػػؿ وأىيػػطة الػػبعض ااخػػر بيػػكؿ جزئػػي.
(الغىيهي)2011،
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ور ػػـ اليػػعوبات والضػػغوط اليػػديدة التػػي تعييػػٍا اله ػرأة بسػػبب االىقسػػاـ والهخػػاطر الهحتهمػػة
التي قد تواجٍٍا في ظروؼ يػاب السػمـ األٌمػي عػف سػاحة قطػاع ػزة ،إال أف الهػرأة تهسػكت بػالحوار
طريقػػا لمويػػوؿ لموفػػاؽ الػػوطىي بػػيف أطػراؼ االىقسػػاـ ،كهػػا طػػالبف بالهيػػاركة فػػي الحػػوار الػػوطىي الػػذي
ابػػت عىػػً اله ػرأة إال بهحدوديػػة يػػديدة ،فػػي الهػػؤتهر الػػوطىي الػػذي عقػػد فػػي راـ اهلل لمهطالبػػة بالوفػػاؽ
اعتهادا عمى وثيقة األسرا( .هيم )78 ،2012،
واسػػتهرت اله ػرأة تقػػدـ الهبػػادرة تمػػو الهبػػادرة لتػػدفع باتجػػاي الهيػػالحة الوطىيػػة ورأب اليػػدع فػػي
الىظاـ السياسػي ال مسػطيىي ،وقػاد االتحػاد لمهػرأة ال مسػطيىية هعظػـ ٌػذي الهبػادرات التػي تهثمػت فػي عقػد
الهػػؤتهرات والىػػدوات واعػػداد الهػػذكرات والبياىػػات اليػػح ية ،وآخػػر ٌػػذي الهبػػادرات كاىػػت الحهمػػة الوطىيػػة
لتحقيػػؽ الهيػػالحة والوحػػدة والتػػي تهثمػػت فػػي تظػػاٌرة ىسػػوية أسػػبوعية تأخػػذ هكاىٍػػا هقابػػؿ هقػر الهجمػػس
التي ػريعي ال مسػػطيىي فػػي ػزة وترفػػع اليػػعارات الداعيػػة لموحػػدة واىٍػػاء االىقسػػاـ( .الباحثػػة واحػػدة هػػف
الهىظهات لٍذي الحهمة)

القضايا االجتماعية لممرأة الفمسطينية
يبغت الظروؼ السياسية واالقتيػادية فػي فمسػطيف ،الحيػاة االجتهاعيػة بيػبغتٍا وأثػرت فيٍػا
تأثي ار عهيقا ،اىعكػس عمػى جهيػع الهػواطىيف وهػا يهارسػوف هػف ه ػاٌيـ اجتهاعيػة ترسػـ ت ايػيؿ حيػاتٍـ
داخػؿ وخػػارج االسػرة ،وبخايػة الىسػػاء المػواتي حهمػػف القسػـ األكبػػر هػػف تبعػػات تمػؾ الظػػروؼ .فػػال يػزاؿ
االحػػتالؿ يجػػثـ بقػػوة ويتهػػدد ويتوسػػع فػػي األ ارضػػي ال مسػػطيىية يوهػػا بعػػد يػػوـ ،ويتهػػادا فػػي اعتداءات ػً
ويكررٌا هها يكرس تبعات خطيػرة تتهثػؿ فػي اسػتهرار حالػة الىػزؼ لمهػورد البيػري والهػوارد االقتيػادية
والي ػػحية والتعميهي ػػة و ي ػػر ذل ػػؾ .وف ػػي العق ػػديف االخيػ ػريف ،تع ػػرض الهجته ػػع ال مس ػػطيىي لهوج ػػات ه ػػف
التقمبات السياسية واالجتهاعيػة الكبػرا والهتالحقػة ،هخم ػة أثػ ار عهيقػا عمػى كافػة االوضػاع ،وعمػى وجػً
الخيػػوص االجتهاعيػػة والسياسػػية هىٍػػا .وهػػف ٌػػذي األحػػداث ،اىتٍػػاء االىت اضػػة األولػػى وقػػدوـ قي ػػادة
هىظهة التحرير ال مسطيىية وتيكيمٍا لمسمطة الوطىية ال مسطيىية بهوجب ات اقية السػالـ فػي أوسػمو التػي
عقػػدتٍا هػػع اس ػرائيؿ عػػاـ  ،1993ثػػـ االىتخابػػات البرلهاىيػػة األولػػى  ، 1996فاىت اضػػة األقيػػى عػػاـ
 ،2000ثػػـ االىتخابػػات التي ػريعية الثاىيػػة  2006وفػػوز حركػػة الهقاوهػػة االسػػالهية كحهػػاسك باأل مبيػػة
فيٍػػا وتيػػكيؿ حكوهػػة الوحػػدة ،ثػػـ اى ػراط عقػػد حكوهػػة الوحػػدة وكػػذلؾ الوحػػدة الوطىيػػة بػػيف ال مسػػطيىييف
بسػػيطرة حركػػة حهػػاس عمػػى قطػػاع ػزة ،و اسػػت رادٌا بحكهػػً ،وبعػػد ذلػػؾ حػػروب اس ػرائيمية هػػدهرة ضػػد
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قطػػاع ػزة وقتػػؿ وايػػابة عي ػرات ااالؼ هػػف أط الػػً وىسػػائً ورجالػػً ،دوف ت ريػػؽ أو تهييػػز باإلضػػافة
لتيريد هئات األالؼ هف السكاف وتحويمٍـ الى الجئيف ي تقدوف أدىى هقوهػات العػيش الكػريـ فػي ه اركػز
إيواء هؤقتة أو في الخياـ ،باإلضافة لتدهير يبً كاهؿ لمبىػى التحتيػة واالقتيػادية وكافػة هىػاحي الحيػاة
االخرا.
ور ػػـ أف كػػال هػػف الرجػػؿ واله ػرأة ،يعػػيش اىعكاسػػات ٌػػذي التقمبػػات واىعكاسػػاتٍا عمػػى األوضػػاع
االجتهاعية ،هضافا اليٍا الهوروثات الثقافيػة والعػادات والتقاليػد فػي حالػة الهػرأة ،فقػد كاىػت الىتػائر يػر
عادلة و ير هىيػ ة لٍػا بالهقارىػة هػع الهسػاحة التػي هىحتٍػا تمػؾ الهوروثػات لمرجػؿ ،خايػة وأف جهمػة
هػف العػػادات والتقاليػػد واألعػراؼ الهوروثػة قػػد تراكهػػت وفرضػػت العزلػة والحيػػار عمػػى الهػرأة ال مسػػطيىية
سواء في بيت عائمتٍا ،أو بيت زوجٍا بعيدا عف العالـ الخارجي الهحيط بٍا( .سميـ)4 ،2000،
وقػػد عهػػؿ االحػػتالؿ اإلس ػرائيمي عمػػى تعزيػػز السػػائد الهػػوروث هػػف الثقافػػة والعػػادات بهػػا يخػػدـ
أٌدافً ويضهف سيطرتً عمى الهجتهػع ،وأحيػا هقولػة أف ك د
العػرض قبػؿ األرضك التػي سػاٌهت فػي ٌجػرة
ال مسػػطيىييف هػػف أ ارضػػيٍـ عػػاـ الىكبػػة ،وكػػذلؾ كػػرس عػػدـ قبػػوؿ الهجتهػػع لهيػػاركة اله ػرأة فػػي الحيػػاة
العاهة ،سواء الهياركة السياسية أو العسكرية الهىاٌضة لالحتالؿ و جعؿ األٌؿ يهتىعػوف عػف السػهاح
لبىاتٍـ بال عاليات واألىيطة الهختم ػة ،ههػا تػرجـ عمػى أرض الواقػع هيػكالت كثيػرة هىٍػا الػزواج الهبكػر
لم تيات ،هحاولة إلبقائٍف في البيوت وهىعىٍف هف الهياركة( .جاد)38 ،1991،
ور ػـ أف عهػؿ الهػرأة قبػؿ  1948اقتيػر عمػى االعهػاؿ الهىزليػة والز ارعػة ،إال أىٍػا لػـ تخضػع
لمعادات والتقاليد التي حػاوؿ االحػتالؿ االسػرائيمي تكريسػٍا ،ويػاركت فػي عهميػة الىضػاؿ ضػد االىتػداب
البريطاىي وحم اءي و ضد الٍجرة اليٍيوىية( .د ار هة)40 ،1991،
و قد ساعدت الهياركة الجهاٌيريػة لمىسػاء فػي االىت اضػات الهختم ػة عمػى تيػريع حقػوؽ لمهػرأة
فػػي الهجتهػػع ،وأهػػدت الىضػػاؿ الػػوطىي ال مسػػطيىي بيػػرعية أقػػوا إلىٍػػاء االحػػتالؿ االس ػرائيمي (حهػػاهي
وكتاب)171،2003،
وعىد ت حص الواقع االجتهاعي اليػعب والهعقػد الػذي تعييػً الهػرأة ال مسػطيىية ،يالحػظ العديػد
هػػف أيػػكاؿ الهعاىػػاة واالضػػطٍاد اليخيػػي ،ب عػػؿ ٌيهىػػة الرجػػؿ الىاجهػػة عػػف اسػػتهرار دوري الهركػػزي
كهعيػػؿ رئػػيس هػػف ىاحيػػة ،وتػراكـ ظػػروؼ القٍػػر والهعاىػػاة الهعاييػة هػػف جٍػػة ثاىيػػة ،حيػػث تعػػاىي الهػرأة
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ال مسػػطيىية هػػف تسػػمط الهجتهػػع عميٍػػا ،ههػػا يىػػتر عىػػً تخم ػػا فػػي هكاىتٍػػا هػػف ىاحيػػة الحقػػوؽ والهيػػاركة
وال عالية ،وتعرضٍا لمكثير هف أيكاؿ العىؼ وتعدد أطرافً ال اعمة ضدٌا.
وىجػد أف هػػا عاىتػػً الهػرأة ال مسػطيىية هػػف حرهػػاف وتػراكـ فػي الهيػػكالت االجتهاعيػػةٌ ،ػػو ب عػػؿ
األوضػػاع التػػي يعييػػٍا الهجتهػػع ال مسػػطيىي بأكهمػػً ،س ػواء هػػا ارتػػبط بههارسػػات االحػػتالؿ االس ػرائيمي
وتػػدهيري الهىٍجػػي لبىػى الهجتهػػع الرئيسػػية فػي العقػػود السػػت األخيػرة ،أو هػػا سػػبقً هػػف أىظهػػة اسػػتبدادية
تسػ ػػمطية تعاقبػػػت عميػ ػػً ،هثػ ػػؿ الحكػػػـ العثهػ ػػاىي ،واالىتػػػداب البريطػ ػػاىي ،باإلضػ ػػافة لمهوروثػ ػػات الثقافيػ ػػة
واالجتهاعيػةٌ .ػػذي الظػػروؼ جهيعٍػا تيػػابكت و أىتجػػت هجهوعػة هػػف الهيػػاكؿ االجتهاعيػة التػػي تعػػاىي
الهرأة بسببٍا ،وهىٍا:
 -1العنف األسري والمجتمعي
أيب العىؼ ضد الهرأة ال مسػطيىية ،ظػاٌرة أكثػر تعقيػدا بسػبب االحػتالؿ االسػرائيمي ل ارضػي
ال مسطيىية ،حيث أف العىؼ السياسي ،أثر بيػكؿ هبايػر و يػر هبايػر عمػى تيػعيد العىػؼ ضػد الهػرأة
والعىؼ داخؿ األسرة( .كتاب)21 ،2011،
وتعػػرؼ الهػػادة األولػػى هػػف ق ػرار الجهعيػػة العاهػػة ل هػػـ الهتحػػدة رقػػـ ( ،)104\48العىػػؼ بأىػػً،
كفعػػؿ أو أي عهػػؿ هػػف أعهػػاؿ العىػػؼ القػػائـ عمػػى أسػػاس الىػػوع االجتهػػاعي ،الػػذي يترتػػب عميػػً ،أو هػػف
الهرج أف يترتب عميً ،أذا ،أو هعاىاة جسدية ،أو جىسية ،أو ى سية لمهرأة ،بها في ذلؾ التٍديد بهثؿ
ٌػػػذي األفعػػػاؿ و اإلك ػ ػ اري ،و الحرهػ ػػاف التعس ػ ػ ي هػ ػػف الحريػ ػػة ،س ػ ػواء حػ ػػدث ذل ػػؾ فػ ػػي الحيػ ػػاة العاهػ ػػة أو
الخاية’ك(( .كتاب)23 ،2011،
وفي حيف أف التعري ات الواردة في ق اررات األهـ الهتحدة ،لمعىػؼ ضػد الهػرأةٌ ،ػي هيػابٍة لهػا
تواجٍػػً اله ػرأة ال مسػػطيىية ،إال أىٍػػا ال تؤكػػد بيػػكؿ كػػاؼ ،عمػػى العواهػػؿ الٍاهػػة لمعىػػؼ ضػػد اله ػرأة فػػي
األ ارضػػي ال مسػػطيىية الهحتمػػة ،حيػػث أىٍػػا ال تعكػػس أيػػكاؿ العىػػؼ السياسػػي الٍيكمػػي فػػي حالػػة اليػراع
الهسػػتهر ،الػػذي يحػػرـ الهجتهػػع بأكهمػػً هػػف حقػػً فػػي تقريػػر الهيػػير .كهػػا أف التعريػػؼ ال ييػػهؿ أيػػكاؿ
العىؼ الههارس عمى الهرأة كوىٍا اهرأة ،أي العىؼ الهبىػي عمػى أسػاس الجػىس فػي اطػار بيئػة اليػراع
التي تعاييٍا الهرأة ال مسطيىية بيكؿ عاـ( .كتاب)23 ،2011،
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 -2الزواج المبكر
يقيد بالزواج الهبكػر أىػً الػزواج الػذي يكػوف فيػً عهػر الػزوجيف أو أحػدٌها ،عىػد عقػد القػراف،
أقؿ هف ثهاىية عير عاها ،باعتبار أف هف ٌو أقؿ هػف ثهػاىي عيػر عاهػا يعتبػر ط ػال ،حسػب تعريػؼ
ات اقية حقوؽ الط ؿ اليادرة عف األهـ الهتحدة .وعمى الر ـ ههػا ىيػت عميػً الهػادة  16هػف ات اقيػة ك
القضاء عمى جهيع أيكاؿ التهييز ضد الهرأةك ،وهساواة الرجؿ والهرأة في كافة األهػور الهتعمقػة بػالزواج
والعالقات األسرية؛ ففف ال تاة في هجتهعىػا تظػؿ ٌػي الحمقػة األضػعؼ ،وتيػب عرضػة لمػزواج الهبكػر
بحج ػػة كالحهاي ػػةك؛ وبى ػػاء عم ػػى ٌ ػػذي االت اقي ػػة ،ففى ػػً كال يك ػػوف لخطوب ػػة الط ػػؿ أو زواج الط ػػؿ أي أث ػػر
قػػاىوىيك ،وتحػػث عمػػى اتخػػاذ كجهيػػع اإلجػراءات الضػػرورية ،بهػػا فيٍػػا التيػريع ،لتحديػػد سػػف أدىػػى لمػػزواج
ولجعؿ تسجيؿ الزواج في سجؿ رسهي أه ار إلزاهيا( .وفا)2014 ،
ويعػد سػف ال تػاة واليػاب عىػػد الػزواج عػاهال هٍهػا يحػدد هػػدا ىجػاح بىػاء الرابطػة الزوجيػة التػػي
يىبغػػي أف تػػوفر الت ػػاٌـ والسػػكف والطهأىيىػػة ،الهبىيػػة عمػػى الهػػودة والرحهػػة بػػيف الػػزوجيف .إذ أف الػػزواج
الهبكػػر يحػػرـ ال تػػاة الط مػػة هػػف حقوقٍػػا التػػي عبػػرت عىٍػػا وثيقػػة كات اقيػػة حقػػوؽ الط ػػؿك ووثيقػػة كحقػػوؽ
اإلىسػػافك ،وات اقيػػة كالقضػػاء عمػػى جهيػػع أيػػكاؿ التهييػػز ضػػد اله ػرأةك ،فػػي الحهايػػة ،وفػػي الرعايػػة ،وفػػي
اليعور باألهاف ،وفي اليحة ،وفي التعميـ والتىهية ،وفي تحقيؽ قدراتٍا ،وفي التهتع بوقت ال راغ الذي
يستحقً كؿ ط ؿ( .وفا)2014 ،
والزواج الهبكر يعهؿ ضد هيمحة الط ؿ ،ويىتٍؾ حػؽ الط ػؿ والط مػة فػي التعبيػر عػف الػرأي
في الهجاالت التي تخيٍها ،وربهػا يكػوف أكثػر األهػور ظمهػا لم تػاة الط مػة ،حرهاىٍػا هػف التعمػيـ ،الػذي
ٌو ضروري لتطوير قدراتٍا واهكاىياتٍا ،حيث يػؤدي عػادة الػزواج الهبكػر إلػى حرهػاف ال تػاة هػف إكهػاؿ
تحييمٍا العمهي ،وكذلؾ ايػتراكٍا فػي سػوؽ العهػؿ ،باإلضػافة إلػى احتهاليػة الحهػؿ واإلىجػاب فػي سػف
هبكرة ،ويكوف لً اىعكاسات سمبية عمػى يػحة األـ والط ػؿ وكػذلؾ يػؤدي إلػى زيػادة هعػدالت الخيػوبة
عىد الهرأة.
ور ػػـ أف االحيػػاءات تيػػير إلػػى تطػػور همحػػوظ ط ػ أر عمػػى سػػف زواج ال تيػػات ،إال أف الػػزواج
الهبكر كظاٌرة ها زالت تت يى في االراضي ال مسطيىية .إذ ارت ع هعدؿ سف الزواج لم تيػات هػف 18.0
سػ ػػىة  ،1997لييػ ػػؿ الػ ػػى  20سػ ػػىة كهعػ ػػدؿ عهػ ػػر ال تيػ ػػات لمػ ػػزواج سػ ػػىة ( .2010الجٍػ ػػاز الهركػ ػػزي
ل حياء)18 ،2012 ،
31

وترجع أسباب الزواج الهبكر إلػى ىظػاـ القػيـ والعػادات السػائدة فػي الهجتهػع ،باإلضػافة لسػوء
االوضاع االقتيادية ،ويترؾ ذلؾ الزواج تأثيرات ى سية اجتهاعية يحية خطيرة عمػى الهػرأة ،حيػث أف
الىساء المواتي تزوجف في سف هبكرة عاىيف هف هياكؿ يحية بعد الزواج كها أف هعدالت الطالؽ بيف
الزيجات الهبكرة أعمى هف سواي هف حاالت الزواج( .هركز يؤوف الهرأة)15 ،2009،
-3الطالق
تػػؤثر العػػادات االجتهاعيػػة السػػائدة فػػي الهجتهػػع ال مسػػطيىي فػػي وقػػوع الطػػالؽ ،إذ أف الطريقػػة
التقميديػػة فػػي تػػزوير األبىػػاء والتػػي تػػتـ بػػفرادة األٌػػؿ بهعػػزؿ عػػف االختيػػار الحػػر لكػػال الػػزوجيف ،والػػزواج
الهبكر لم تى ولم تاة أيضا ،وتأثير التدخؿ العائمي فػي كافػة قػ اررات الػزوجيفٌ ،ػي أحػد األسػباب الهٍهػة
في وقػوع الطػالؽ .كهػا أف اسػتخداـ الطػالؽ كأحػد أدوات التسػمط ضػد الهػرأة يجعمػً يقػع ضػهف أيػكاؿ
العى ػػؼ الع ػػائمي والعى ػػؼ الهجتهع ػػي ،هه ػػا يعط ػػؿ طاقاتٍ ػػا ويقي ػػد حريتٍ ػػا ويٍ ػػدد حياتٍ ػػا .ويعتب ػػر وق ػػوع
الطالؽ ،خيا ار سمبيا يترؾ آثا ار هدهرة عمى الهرأة الهطمقة لعدـ توافر الحهاية القاىوىية واالجتهاعية لٍا،
كها يترؾ آثاري الهدهرة عمى األبىاء ويدهر هستقبمٍـ( .هركز يؤوف الهرأة)20 ،2005،
وٌىػػاؾ زيػػادة همهوسػػة فػػي هعػػدالت الطػػالؽ فػػي قطػػاع ػزة ،خيويػػا فػػي السػػىوات االخي ػرة،
وذل ػػؾ وف ػػؽ االحيػ ػاءات والهؤيػ ػرات الرقهي ػػة ،وي ػػأتي ذل ػػؾ هي ػػاحبا لمت ػػدٌور الهمه ػػوس ف ػػي الهجته ػػع
ال مسػػطيىي عمػػى يػػعيد الهسػػتويات االقتيػػادية واالجتهاعي ػػة والسياسػػية واالهىيػػة ،حيػػث يػػىعكس ٌ ػػذا
الواقػػع الهتػػردي عمػػى االس ػرة ههػػا ي ػػاقـ الهيػػكالت الداخميػػة التػػي تػػؤدي الػػى ت كػػؾ االس ػرة واىٍيارٌػػا ،اذ
بمغت ىسبة الطالؽ في عاـ  2008في قطاع زة  ، %11وكاىػت ٌػذي الظػاٌرة آخػذة باالرت ػاع بىسػبة
 % 17ها بيف سىة  1997و سىة  ، 2007وربها ترجع األسباب باإلضافة لها تـ ذكػري ،الػى التػدٌور
ف ػػي االوض ػػاع السياس ػػية واألهىي ػػة وه ػػا يتب ػػع ذل ػػؾ ه ػػف ت ػػدٌور ف ػػي االوض ػػاع االقتي ػػادية واالجتهاعي ػػة
و يرٌا( .يافي وهقداد)69 ،2009،
-4الحرمان من الميراث
تعتبر هيكمة حرهاف الهرأة هف هيراثٍا هف قبؿ أفراد أسرتٍا ،أحد أيػكاؿ العىػؼ الههػارس عمػى
الهرأة وتحهيً العادات والتقاليد الهتوارثة التي ترا أف إعطاء الهرأة هيراثٍا ٌػو ت ػريط فػي همكيػة العائمػة
وتضييع لحقوؽ الذكور فيٍا ،وبٍذا يىكر ٌؤالء الذيف يحرهوف الهرأة هيراثٍا ،أف اهلل تعالى ،قد أىزؿ في
هحكـ تيريعاتً ،حقا أييال لمهرأة في الهيراث في حاالت عديػدة وبأىيػاب هختم ػة تبعػا ليػمة الق اربػة.
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يقوؿ سبحاىً لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَا ءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ
نَصِيبًا مَّفْرُوضًا (.القرآف الكريـ ،سورة الىساء ،ااية )7
وفي دراسة أعدٌا هركز يػؤوف الهػرأة ،بعىػواف  -الهػرأة والهيػراث ،األسػباب وااثػار ،اتضػ أف
العائمػػة فػػي الهجتهػػع ال مسػػطيىي وفػػي قطػػاع ػزة عمػػى وجػػً الخيػػوص ،تىكػػر حػػؽ الهػرأة فػػي الهيػراث،
ويعػػود السػػبب فػػي ذلػػؾ إلػػى أف الهجتهػػع ال مسػػطيىي ٌػػو هجتهػػع ذكػػوري ال يٍػػتـ بحقػػوؽ اله ػرأة ،حيػػث
يعػاىي هػف عػػدـ فٍػـ لمقضػايا الديىيػػة ،إضػافة إلػى جٍػػؿ الهػرأة بحقٍػا اليػػرعي والقػاىوىي ،وعػدـ هعرفتٍػػا
بػػاإلجراءات القاىوىيػػة ،التػػي يجػػب اتباعٍػػا لمحيػػوؿ عمػػى هيراثٍػػا ،كهػػا أف خجمٍػػا وخوفٍػػا هػػف كسػػر
العادات في األسػرة ههػا يعرضػٍا لمهقاطعػة وفقػداف سػىد العائمػة اهػاـ زوجٍػا وعائمتػً اف كاىػت هتزوجػة،
أو في حاالت أخرا قد يعرضٍا لههارسات عىي ة هثؿ القتؿ ،أو التٍديد بالقتؿ ،أو الحبس فػي الهىػزؿ،
أو االدعاء بأىٍا هجىوىة ،أو هريضة ى سيا والحجر عميٍا هف أجؿ حرهاىٍا هف هيراثٍػا( .هركػز يػؤوف
الهرأة )14 ،2009 ،كها يتبع قضية حرهاف الهرأة هف الهيراث ،هيكالت أخرا هتعمقة بٍا بيكؿ قػوي
هثؿ رفض تزوير البىات خارج ىطاؽ العائمػة خوفػا هػف اىتقػاؿ الهيػراث لعػائالت أخػرا ،أو عهػؿ تسػوية
لهيراث الهرأة خارج ىيوص اليرع بها يضهف بقاء الهمؾ داخؿ ىطاؽ العائمة .وتهىػع الهػرأة فػي أحيػاف
كثيرة هف التيػرؼ بهيراثٍػا اف ٌػي حيػمت عميػً ،السػيها إذا هػا كػاف عبػارة عػف أرض أو عقػار .كهػا
أوضحت دراسة يؤوف الهرأة ،أف الخوؼ يسيطر عمى الهرأة ويهىعٍا هف الهطالبة بحقوقٍا التي يرعٍا
لٍا اإلسالـ( .هركز يؤوف الهرأة)2009،14 ،

القضايا االقتصادية لممرأة الفمسطينية
يعرؼ الىييطوف اقتياديا بأىٍـ جهيع األفراد الػذيف يىتهػوف لسػف العهػؿ ويىطبػؽ عمػيٍـ ه ٍػوـ
العهالة أو البطالة ،وتيهؿ ٌذي ال ئة الهيتغؿ والهتعطػؿ الػذي سػبؽ لػً العهػؿ والهتعطػؿ الػذي سػبؽ لػً
العهؿ وكذلؾ الهتعطؿ الذي لـ يسبؽ لً العهؿ( .الجٍاز الهركزي ل حياء)380 ،2008،
وبالىسػػبة لهي ػػاركة اله ػرأة االقتي ػػادية ،فيقيػػد بٍ ػػا أف تك ػػوف اله ػرأة عىيػ ػ ار فػػاعال ف ػػي الحي ػػاة
االقتيادية ،إذ تعتبر هيػاركتٍا فػي الىيػاط االقتيػادي أحػد الهؤيػرات الهٍهػة التػي تػدؿ عمػى هكاىتٍػا
في الهجتهع .ويقيد بٍذا عهؿ الهرأة بأجر وفي قطاعات العهؿ الهيى ة رسهيا هف يىاعة ،وزراعة،
وتجػ ػػارة ،وخػ ػػدهات ،و ي ػ ػري ،أو عهمٍػ ػػا فػ ػػي سػ ػػوؽ العهػ ػػؿ يػ ػػر الرسػ ػػهي وييػ ػػهؿ عػ ػػددا هػ ػػف األىيػ ػػطة
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االقتيػػادية الهػػدرة لمػػدخؿ ،ولكىٍػػا يػػر هعتػػرؼ بٍػػا رسػػهيا ،باإلضػػافة لػػذلؾ يعتبػػر هجػػاؿ االسػػتثهارات
بيػػتى أيػػكالٍا ،ىيػػاطا اقتيػػاديا هعتػػرؼ بػػً ،وكػػذا إسػػٍاـ الهػرأة فػػي هجػػاؿ التخطػػيط االقتيػػادي وادارة
الهياريع التىهوية و االقتيادية.
وقػػد كاىػػت الىكبػػة التػػي أيػػابت ال مسػػطيىييف عػػاـ  ،1948إثػػر قيػػاـ دولػػة االحػػتالؿ االس ػرائيمي
وىزوح ثالثة أرباع ال مسطيىييف عف بمداىٍـ وقراٌـ الى هخيهات المجوء واليػتات ،أيضػا ىكبػة اقتيػادية
حمػػت بال مسػػطيىييف ،إذ اسػػتولى اليٍػػود عمػػى هجهػػؿ اليػػىاعات واالقتيػػاد ال مسػػطيىي ويػػكؿ ذلػػؾ ى ػواة
اقتياد الدولة الوليدة كاسرائيؿك( .أبو عرفة)10 ،1981،
وبحمػوؿ ىكبػػة عػػاـ  ،1948واقاهػة االحػػتالؿ اإلسػرائيمي عمػى الجػػزء األكبػػر هػف فمسػػطيف ،تػػأثر
وضع الهرأة ال مسػطيىية فػي ٌػذي الهرحمػة بيػكؿ هبايػر ،بسػبب األوضػاع االقتيػادية ،وتيػتت العائمػة،
وفقػػداف األبى ػػاء واألزواج ف ػػي س ػػياؽ الحػػرب ،والٍجػ ػرة ،ووج ػػدت الهػػرأة ى سػػٍا ف ػػي أوض ػػاع ال ق ػػر والي ػػتـ
والتيرد و ياب رب األسرة ،وكاف عميٍا أف تتحهػؿ عػبء حهايػة األسػرة ،وهواجٍػة الهسػئوليات الجديػدة
كيرط اضطراري ،وساٌـ كؿ ذلؾ في إخراجٍا هف البيت إلى العهؿ الػذي أيػب حاجػة همحػة فرضػتٍا
الضرورة االقتيادية( .السٍمي)34 ،2004،
المرأة والفقر واإلعالة
يعرؼ ال قر بغياب الحد األدىى هف الدخؿ أو الهوارد لتمبيػة االحتياجػات األساسػية ،كهػا يعػرؼ
بأىً يعىي عدـ القدرة عمى الح اظ عمى الهستوا األدىى هف الهعيية( .يافي وهقػداد)101 ،2009 ،
وقد ارت عت ىسبة ال قر في فمسطيف في السػىوات العيػر بػيف  1997و  ،2007بىسػبة  ،%22لتيػب
هػػا ىسػػبتً  %51.8هػػف إجهػػالي عػػدد االسػػر ال مسػػطيىية فػػي قطػػاع ػزة بعػػد أف كاىػػت  %35.9عػػاـ
 (.1997يػػافي وهقػػداد )102 ،2009 ،وتعػػاىي الهػرأة ال مسػػطيىية هػػف ال قػػر لدرجػػة كبيػرة ،حيػػث تعػػد
الىساء هف أكثر ال ئات التي تعاىي هف ال قػر ،وٌػو عػدـ القػدرة عمػى الح ػاظ عمػى الهسػتوا األدىػى هػف
الهعيية ،أو ياب الحد األدىى هف الدخؿ ،أو الهػواد لتمبيػة الحاجػات األساسػية ،حيػث بػات يىظػر إليػً
به ٍوـ ياهؿ عمى اعتبار أىً ىقيض لمتىهية ،وأف الحرهاف الهادي ٌو فقط أحػد عىايػر ال قػر ،وتوجػد
هظػػاٌر أخػػرا تىبػػع هػػف عػػدـ إهكاىيػػة ويػػوؿ ال ػػرد له ػوارد أو هيػػادر هعيىػػة س ػواء كاىػػت يػػحية أو
تعميهية أو هعرفة بالحقوؽ والواجبات( .القزاز وسعيد)20 ،1999،
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وعرف ػػت األه ػػـ الهتح ػػدة الىس ػػاء المػ ػواتي ي أرس ػػف أس ػػر عم ػػى أىٍ ػػف الىس ػػاء الهس ػػؤوالت هالي ػػا ع ػػف
أسػ ػػرٌف ،وٌػ ػػف األسػ ػػاس فػ ػػي يػ ػػىع الق ػ ػرار وادارة األس ػ ػرة ،والم ػ ػواتي يػ ػػدرف اقتيػ ػػادات األس ػ ػرة( .الق ػ ػزاز
وسعيد)21 ،1999،
وتزيد ىسبة ال قر بيف أفراد األسر التي تعيمٍا ىساء ،والتي ويمت عاـ  )%29( 1997هقارىة
بػأفراد هػػف أسػر ي أرسػػٍا رجػاؿ لتيػػؿ إلػػى ( ،)%21وفػي عػػاـ  2007أيػبحت الىسػػبة بػيف أفػراد االسػػر
الهرؤوسة هف ىساء (( .)%33.9يافي وهقداد)105 ،2009 ،
وي ػػكمت األس ػػر الت ػػي ت أرس ػػٍا إى ػػاث حػ ػوالى  %8ه ػػف االس ػػر ال مس ػػطيىية ع ػػاـ  ،2006وتظٍ ػػر
هؤي ػرات ال قػػر لعػػاـ  2006أف األسػػر التػػي ت أرسػػٍا إىػػاث أكثػػر عرضػػة لم قػػر ( )%65.2وفقػػا لبياىػػات
الػػدخؿ هقارىػػة باألسػػر التػػي ي أرسػػٍا ذكػػور (( .)%56.0الجٍػػاز الهركػػزي ل حيػػاء )28 ،2006 ،واف
أكثػػر هػػف  %25هػػف ىسػػبة اله ػرأة العاهمػػة وٌػػي الي ػريحة األكثػػر فق ػ ار ،هضػػطرة لمعهػػؿ بسػػبب استيػػٍاد
الهعيػػؿ أو إعاقتػػً أو أس ػري ،وعػػدـ تػػوفر هعيػػؿ آخػػر ،كهػػا تيػػكؿ العازبػػات ىسػػبة يػػر قميمػػة هػػف اله ػرأة
العاهمة( .قطاهش)16 ،2001،
ويعتبػػر ال قػػر عقبػػة رئيسػػة أهػػاـ تطػػور وتقػػدـ اله ػرأة ال مسػػطيىية حيػػث يػػدفع إلػػى حرهاىٍػػا هػػف
التعمػػيـ ،وبالتػػالي قمػػة فريػػٍا االقتيػػادية والسياسػػية واالجتهاعيػػة ،وقػػد أثػػرت الظػػروؼ السياسػػية التػػي
هػػرت بٍػػا فمسػػطيف هىػػذ هطمػػع القػػرف الهاضػػي ،وتػوالي االحػػتالؿ عمػػى أ ارضػػيٍا ،وفقػػداىٍا ألٌػػـ عىايػػر
اإلىتاج إلى زيادة ال قر حيث بيف تقرير ال قر في فمسطيف الذي أعدي ال ريؽ الوطىي لهكافحة ال قر إلى
تبايف اىتيار ال قر بيف يطري الػوطف الضػ ة الغربيػة وقطػاع ػزة ،حيػث تيػؿ ىسػبة ال قػر فػي الضػ ة
الغربية إلى ( )%16هقابؿ ( )%38في قطاع زة( .قزاز وسعيد)23 ،1999 ،
المرأة والعمل والبطالة
تيير الىتائر التي أجريت لمتعداد السكاىي لعاـ  ،2007أف ىسبة القوا العاهمة بمغت %41.9
فػػي األ ارضػػي ال مسػػطيىية ،بواقػػع  %44.1فػػي الض ػ ة الغربيػػة و  %38فػػي قطػػاع ػزة ،وبالهقارىػػة هػػع
دوؿ العالـ ىجد ٌذي الىسبة هىخ ضة ،حيث أىٍا تعتبر دوف الحد األدىى عالهيا وٌو ها بيف  %48الى
حػ ػوالي ( .%86الجٍ ػػاز الهرك ػػزي ل حي ػػاء )380 ،2007،وبهقارى ػػة ىس ػػبة هي ػػاركة الهػ ػرأة بهي ػػاركة
الرجؿ في القوا العاهمة ،تيير ىتائر هس القوا العاهمة لعاـ  2007إلى أف ىسبة هياركة الػذكور فػي
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القوا العاهمة إلى هجهوع الذكور ضهف سف العهؿ بمغت  ،% 67.7بيىها بمغػت هيػاركة الهػرأة %25
وٌي ىسبة هىخ ضة بالهقارىة هع هعدؿ  %42في الهتوسط في العػالـ( .يػافي وهقػداد)87 ،2009 ،
وربها يعزا اىخ اض هياركة الهرأة ال مسطيىية في سوؽ العهؿ ل سباب الثقافية واالجتهاعية والتعميهية
واليػػروط الخايػػة بظػػروؼ العهػػؿ فػػي الهجتهػػع ال مسػػطيىي ،حيػػث البيػػة فػػرص العهػػؿ تتركػػز داخػػؿ
األراضي ال مسطيىية الهحتمة عاـ ( .1948يافي وهقداد)88 ،2009 ،
وتيير االحيائيات أف هعدالت البطالة في الحضر بمغت  %14.0في عاـ  ،2007ويالحظ
هػػف ذلػػؾ أف ىسػػبة البطالػػة فػػي الحضػػر اىخ ضػػت خ ػػالؿ العيػػر سػػىوات الهاضػػية ،وٌػػذا يرجػػع إلػػى أف
األس ػػر الت ػػي تس ػػكف الهى ػػاطؽ الحضػ ػرية ٌ ػػـ ه ػػف فئ ػػة اله ػػوظ يف وأي ػػحاب رؤوس األه ػ ػواؿ ،حػ ػػيث أف
الهؤسسػػات العاهػػة الخايػػة هوجػػودة فػػي هىػػاطؽ الحضػػر ،أهػػا بالىسػػبة لمهخيهػػات فقػػد لػػوحظ أف هعػػدؿ
البطالػػة بمػػغ  %17.9فػػي العػػاـ  ،2007أه ػػا فػػي الهىػػاطؽ الري يػػة ،فق ػػد تبػػيف أف هعػػدؿ البطالػػة بم ػػغ
 %15.2ف ػػي الع ػػاـ  .2007وىخمػػػص ههػ ػػا سػػػبؽ أف البطال ػػة ف ػػي األ ارض ػػي ال مس ػػطيىية ظ ػػاٌرة هزهى ػػة
يعػػاىى هىٍػػا اليػػعب ال مسػػطيىي ىتيجػػة لالحػػتالؿ اإلسػ ػرائيمي الػػذي يهػػارس سياسػػة اإل القػػات الهتكػػررة
وخىؽ االقتياد ال مسطيىي ،في حيف أف االقتياد ال مسطيىي يعػاىى هػػف تبػاطؤ فػي الىهػو فػال يسػتطيع
تيػػغيؿ العهالػػة الهسػػتخدهة داخػػؿ الخػػط األخضػػر العاطمػػة عػػف العهػػؿ بسػػبب اإل القػػات أو تس ػريحٍا
واستبدالٍا بالعهالة هف بعض الدوؿ األخرا ،كها أف هعظـ يرائ الهجتهع ال مسطيىي سػواء العهػاؿ أو
خريجي الجاهعػات و يػرٌا هػف اليرائ تعاىى هف هيكمة البطالة( .يافي وهقداد)43 ،2009 ،
وكػػاف لمه ػرأة ال مسػػطيىية دور بػػارز فػػي اىت اضػػة  1987فػػي ظػػؿ ازديػػاد الحيػػار االقتيػػادي
اإلسرائيمي لمض ة الغربية وقطاع زة ،حيث زادت األعباء عمى الهرأة التي اسػتقوت باالقتيػاد الهىزلػي
فػػي هواجٍػػة سياسػػة التجويػػع التػػي اتبعتٍػػا سػػمطات االحػػتالؿ اإلس ػرائيمي ،خايػػة بعػػد أف اضػػطر عػػدد
كبير هف العهاؿ إلى فقداف هواقع عهمٍـ ،فػي الوقػت الػذي أخػذت فيػً التكػاليؼ الهعييػية فػي االرت ػاع،
وأفػػرزت هرحمػػة االىت اضػػة ال مسػػطيىية العديػػد هػػف القػػيـ واله ػػاٌيـ واألىظهػػة والسياسػػات ،وٌيػػأت األجػواء
السياسػػية الىاجهػػة عػػف االىت اضػػة إلػػى ت ارجػػع قػػوة العهػػؿ الىسػػائية ،ههػػا تسػػبب فػػي ت ارجػػع ىسػػبة الىسػػاء
العاهالت بيكؿ رسهي ،حتى ويؿ ألدىى هستوا لً عػاـ  ،1993ويػكمت الىسػاء هػا ىسػبتً  %6هػف
القوا العاهمة ال مسطيىية( .برىاهر األهـ الهتحدة االىهائي)9 ،2005 ،
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وتظٍػػر الهسػػوح واالحيػػاءات لهعػػدالت عاليػػة لمبطالػػة بمغػػت عػػاـ  2007ىسػػبة البطالػػة بػػيف
الذكور حوالي  %20.3هقابؿ  %22.1بيف اإلىاث( .يافي وهقداد )93 ،2009 ،وعػىد الهقارىػة بيف
األ ارضػػي ال مسػػطيىية والػػدوؿ العربيػػة والعػػالـ ،ففىىػػا ىالحػػظ هػػف خػػالؿ تقريػػر التىهيػػة اإلىسػػاىية العربيػػة،
لمع ػػاـ  ،2009ويع ػػتهد التقري ػػر عمػػى بياىػػات هىظهػػة العهػػؿ العربيػػة لعػػاـ  ،2009هيػػي ار إلػػى أف ىسػػبة
البطالة (في العالـ العربػي بمغت  %14.4هقارىة ب  %6.3عمى اليعيد العالهي) ،الفتػا إلػى أف ٌػذي
الهيػػكمة سػػتت اقـ ألف اتجاٌػػات البطالػػة وهع ػػدالت ىهػػو السػػكاف تيػػير إلػػى أف الػػدوؿ العربيػػة (سػػتحتاج
بحمػػوؿ العػػاـ  2020إلػػى  51هميػػوف فريػػة عهػػؿ جديػػدة) ،وع ػػىد الهقارىػػة هػػع دوؿ العػػالـ العربػػي ففىىػػا
ىالح ػػظ أف هع ػػدؿ البطال ػػة ف ػػي الع ػػاـ العرب ػػي بمغ ػػت ف ػػي الع ػػاـ  ،)%2009 )14.4بيػ ػػىها بمغػ ػػت فػ ػػي
األ ارضػػي ال مسػػطيىية  %21.5عػػاـ  ،2007ففىىػػا ىالحػػظ ارت ػػاع كبيػػر لهعػػدالت البطالػػة فػػي األ ارضػػي
ال مسطيىية عف هعدالت البطالة في دوؿ العالـ العربي( .تقرير التىهية اإلىساىية العربية)28 ،2009 ،
وبالىػػسبة ل ثػػار الهترتبػػة عمػػى هيػػكمة البطالػػة ،فػػالهرأة تعػػاىي هىٍػػا بسػػبب كوىٍػػا ٌػػي هتعطمػػة
عػػف العهػػؿ هػػف جاىػػب وكػػذلؾ تعػػاىي بسػػبب بطالػػة الرجػػؿ هػػف عػػدة جواىػػب وهىٍػػا تػػأخير سػػف الػػزواج،
وبالت ػػالي تعي ػػؽ تك ػػويف األس ػػر الجدي ػػدة ،وبجاى ػػب أف البطال ػػة هػ ػػيكمة اقتػ ػػيادية فٍ ػػي هي ػػكمة ى س ػػية،
واجتهاعية ،وأهىيػة ،وسياسػية ،فػالكثير هػف األسػر ال مسػطيىية ىتيجػة لمبطالػة تعػاىى هػف ال قػر والحرهػاف
والعوز الهادي ،كها يعػاىوف هػف تخمػؼ أوضػاعٍـ اليػحية ىاٌيػؾ ،عػف القمػؽ والكآبػة وعػدـ االسػتقرار،
وكؿ ذلؾ يؤثر بدوري عمػى العالقػات األسػرية بػيف الػزوجيف واألبىػاء فػي الكثيػر هػف األحيػاف ،وقػد تكػوف
البطالػػة سػػببا هػػف أسػػباب الجريهػػة كالقتػػؿ والس ػرقة أو قػػد تػػؤدا إلػػى ٌج ػرة األوطػػاف( .الجٍػػاز الهركػػزي
ل حياء)85 ،2005،

القضايا التعميمية والثقافية لممرأة الفمسطينية.
يعتبر التعميـ حؽ هف أٌـ الحقػوؽ اإلىسػاىية التػي هػف الواجػب اسػتثهارٌا هػف أجػؿ بىػاء وتىهيػة
هجتهػػع تسػػودي ه ػػاٌيـ الديهقراطيػػة والهسػػاواة والعدالػػة االجتهاعيػػة واالقتيػػادية ،ووسػػيمة ٌاهػػة لتحقيػػؽ
التىهية والىهو االقتيادي الهستداـ لكؿ الهجتهعات ولمهجتهع ال مسطيىي بيكؿ خاص.
تػػىص الهػػادة الثاىيػػة هػػف ات اقيػػة القضػػاء عمػػى جهيػػع أيػػكاؿ التهييػػز ضػػد اله ػرأة اليػػادرة ع ػاـ
 ،1979فػػي ال ق ػرة كأك هىٍػػا عمػػى :ك تيػػجب الػػدوؿ األطػراؼ جهيػػع أيػػكاؿ التهييػػز ضػػد اله ػرأة ،وتوافػػؽ
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عمى أف تىتٍر ،بكؿ الوسائؿ الهىاسبة وبدوف ابطاء سياسة القضػاء التهييػز ضػد الهػرأة ،وتحقيقػا لػذلؾ،
تتعٍػػد بالقيػػاـ بتجسػػيد هبػػدأ الهسػػاواة بػػيف الرجػػؿ واله ػرأة فػػي دسػػاتيرٌا الوطىيػػة أو تي ػريعاتٍا الهىاسػػبة
األخرا ،إذا لـ يكف ٌذا الهبدأ قػد أدهػر فيٍػا حتػى ااف ،وك الػة التحقيػؽ العهمػي لٍػذا الهبػدأ هػف خػالؿ
القاىوف والوسائؿ الهىاسبة األخراك ( .يىدوؽ األهـ الهتحدة االىهائي لمهرأة)85 ،2005،
ويعتبر التعميـ لم تاة ذو أٌهية كبرا ،إذ يهكىٍا هف الهياركة في الىياط االقتيادي بثقة أكبر
وبػػأجر أفضػػؿ ،كهػػا يهكىٍػػا هػػف تب ػوأ هواقػػع وهكاىػػة أعمػػى فػػي الهجتهػػع وفػػي جهيػػع هجػػاالت الحيػػاة.
(يىدوؽ األهـ الهتحدة االىهائي لمهرأة)9 ،2004 ،
وفي الحالة ال مسطيىية ،فالتعميـ يعد ٌو االستثهار االفضؿ لم مسطيىي الذي ي تقد هعظـ هواردي
الطبيعيػػة ،أو فػػي أحسػػف االح ػواؿ ال يسػػيطر عميٍػػا كػػاهال ،بسػػبب ظػػروؼ االحػػتالؿ االس ػرائيمي الػػذي
يسػػيطر ب ػ ار وبح ػ ار وج ػوا عمػػى هقػػدرات ال مسػػطيىييف .وباعتبػػار فمسػػطيف كدولػػة ال ازلػػت فػػي طػػور البىػػاء
والتأسيس ،فقػد وعػت ٌػذي األٌهيػة وبػادرت لمتأكيػد عمػى التزاهٍػا بٍػذي االت اقيػة هػف خػالؿ اعػالف وثيقػة
االستقالؿ اليادر في الجزائر عاـ  ،1988وضهت الىص الذي يقػر الهسػاواة بػيف الهػرأة و الرجػؿ فػي
الهادة ( )10والتي تقوؿ :كالهرأة والرجؿ سواء فػي الحقػوؽ والحريػات األساسػية وال يجػوز التهييػز بيىٍهػا
في ذلؾك( .وثيقة إعالف دولة فمسطيف)1988 ،
ويبقػػى تجسػػيد تمػػؾ الحقػػوؽ ،ووضػػعٍا هقػػع التى يػػذ ٌػػو الهطمػػوب لتحقيػػؽ التىهيػػة الهسػػتداهة
وتوسيع الخيارات أهاـ الىاس كهىتٍى هراحؿ التىهية( .ياىوري وآخروف)13 ،1995 ،

المرأة والتعميم
تيارؾ الهرأة ال مسطيىية في هجاؿ التعميـ العػاـ جىبػا إلػى جىػب هػع الرجػؿ ،لدرجػة أيػب فيٍػا
عدد الطالبات في هختمؼ الهراحؿ  %50.3هف إجهالي عدد الطمبة في فمسطيف .وتختمؼ ٌػذي الىسػبة
عىد توزيعٍا في الض ة الغربية وقطاع زة؛ حيث تيكؿ الطالبات  %50.2هف إجهالي عدد الطػالب
في الض ة الغربية ،و %49.8هف الطالب فػي قطػاع ػزة .أهػا فػي التعمػيـ العػالي ،فػفف اإلىػاث ييػكمف
 %46.9ه ػ ػ ػ ػػف إجه ػ ػ ػ ػػالي ع ػ ػ ػ ػػدد الط ػ ػ ػ ػػالب الج ػ ػ ػ ػػاهعييف ،و %42.9إجه ػ ػ ػ ػػالي ع ػ ػ ػ ػػدد ط ػ ػ ػ ػػالب كمي ػ ػ ػ ػػات
الهجتهػػع .ويرجػػع اىخ ػػاض ىسػػبة الطالبػػات فػػي التعمػػيـ العػػالي والهتوسػػط عىٍػػا عىػػد الػػذكور إلػػى عػػادة
الزواج الهبكر السائد في الهجتهع ال مسطيىي ،والخاضعة لمه اٌيـ والثقافة السائدة( .وفا)2015،
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وأظٍػػرت ىتػػائر اإلحيػػاءات التػػي قػػاـ بٍػػا “الجٍػػاز الهركػػزي ل حيػػاء ال مسػػطيىي” أف ىسػػبة
التحييؿ العمهي لدا اإلىاث أقؿ هىٍا عىد الذكور ،وذلؾ بسبب ارت اع هعدالت الرسوب لدا اإلىػاث؛
حيػػث بمغػػت  ،%18فػػي حػػيف اىخ ضػػت ٌػػذي الهعػػدالت عىػػد الػػذكور لتيػػؿ إل ػى  .%15ويرجػػع ٌػػذا
االرت ػػاع إلػػى العػػادات السػػائدة فػػي الهجتهػػع ال مسػػطيىي ،إذ أف ٌػػذا الهجتهػػع هجتهعػػا ذكوريػػا ،تسػػىد فيػػً
لمهرأة أعباء كثيرة ،هثؿ :القياـ باليؤوف الهىزلية ،وتربية األط اؿ األهر الذي يسػتىزؼ هىٍػا أوقاتػا كبيػرة
تػؤثر عمػى أوقػػات الد ارسػة والتحيػػيؿ العمهػي .وعمػػى الػر ـ هػػف تقمػص ال جػػوة بػيف ىسػػبة تسػرب الػػذكور
وتسػػرب ال تيػػات فػػي هرحمػػة التعمػػيـ الثػػاىوي ،إال أف ال جػػوة ال ازلػػت قائهػػة وتبمػػغ فػػي السػػىوات الد ارسػػية
الخهس الواقعة بػيف  ،2001/2000والعػاـ الد ارسػي  ،2007/2006هػف  %6إلػى  ،%4هػع العمػـ أف
ىسػػبة التحػػاؽ ال تيػػات بػػالتعميـ الثػػاىوي ،أعمػػى هىٍػػا لػػدا الػػذكور ،إذ بمغػػت  %54ل ىػػاث هقابػػؿ %46
لدا الذكور( .الجٍػاز الهركػزي ل حيػاء )41-37 ،2010 ،وال زاؿ طػالب الهرحمػة الثاىويػة (الػذكور
واإلىاث) يتجٍوف إلى التخييات العمهية والعموـ اإلىسػاىية بيػكؿ كبيػر هقارىػة بالتخييػات الهٍىيػة
األخػرا ،وهػف الهالحػظ أف اإلىػاث يػتجٍف إلػى د ارسػة العمػوـ اإلىسػاىية أكثػر هػف الػذكور ،كهػا أف أكثػر
هف ىيؼ الٍيئة التدريسية في الهدارس الحكوهية إىاث( .الجٍاز الهركزي ل حياء)41-37 ،
فقػػد تػػأثر التعمػػيـ بػػالظروؼ واألوضػػاع التػػي ه ػر بٍػػا اليػػعب ال مسػػطيىي عمػػى هػػدار تاريخػػً،
وكاىػػت األوضػػاع التعميهيػػة اىعكاسػػا واضػػحا ل وضػػاع التػػي عاييػػٍا الهجتهػػع ال مسػػطيىي فػػي هختمػػؼ
هراحمً ،فقد عاىت الهرأة ال مسطيىية هف أوضاع تعميهية ك هتدىيةك بالهقارىة هػع تعمػيـ الػذكور هػف حيػث
عػػدد الهتعمهػػات أو الهسػػتوا التعميهػػي ،وقػػد سػػاٌـ الحكػػـ العثهػػاىي فػػي تػػردي األوضػػاع التعميهيػة لمهػرأة
ال مسطيىية ،كها كاف لالىتداب البريطاىي دور كبير عمى تخمػؼ الهجتهػع ال مسػطيىي ،ف ػي عػاـ 1935
كاف في فمسطيف ( )15هدرسة ل ىاث فيها كاف عدد هدارس الذكور( ،)269وقد استطاعت فقط ()15
فتاة هف إىٍاء اليؼ السابع هف كؿ ال تيات الهتعمهات في ذلؾ الوقت( .أبو عواد)42 ،2003،
ويػػكؿ عػػاـ  1948عاهػػا هحوريػا وفايػػال فػػي حيػػاة اليػػعب ال مسػػطيىي ،وبقيػػت أعػػداد ال تيػػات
الهتعمه ػػات ض ػػئيمة بالهقارى ػػة ه ػػع ال ػػذكور ،حي ػػث بم ػػغ ع ػػدد الطالب ػػات ف ػػي ع ػػاـ  1948ف ػػي قط ػػاع ػ ػزة
( )1100طالب ػػة فق ػػط ،وف ػػي الع ػػاـ  1949ب ػػدأت وكال ػػة الغ ػػوث الدولي ػػة عهمٍ ػػا ف ػػي فمس ػػطيف ه ػػف أج ػػؿ
التخ يػػؼ هػػف هعاىػػاة ال مسػػطيىييف هػػف خػػالؿ قياهٍػػا بػأدوار إ اثيػػة ،ووايػػمت عهمٍػػا بالقيػػاـ بٍػػذا الػػدور
حتى عقب سيطرة الحكوهة الهيػرية عمػى زهػاـ األهػور فػي قطػاع ػزة ،وقػد كػاف التعمػيـ هجاىػا لجهيػع
39

اله ارحػػؿ وكػػذلؾ الكتػػب كاىػػت تػػوزع هجاىػػا عمػػى الطمبػػة ،سػواء فػػي الهػػدارس التابعػػة لػ دارة الهيػرية أو
فػػي هػػدارس وكالػػة الغػػوث ،كهػػا كاىػػت الهىػػاٌر الهقػررة هيػرية فػػي جهيػػع اله ارحػػؿ التعميهيػػة هػػع بعػػض
التعػديالت البسػيطة فػي هػادتي التػاريخ والجغرافيػا فػػي كػؿ هػف الهػدارس التابعػة لػ دارة الهيػرية ووكالػػة
الغوث.
ويٍدت فترة اإلدارة الهيػرية اٌتهاهػا فػي تعمػيـ ال تػاة ،وقػد بمغػت ىسػبة الطالبػات إلػى الطػالب
فػػي عػػاـ  1967ح ػوالي( ،)%48بيىهػػا كاىػػت ٌػػذي الىسػػبة فػػي عػػاـ1948ح ػوالى ( ،)%18كهػػا يػػٍدت
الهػػدارس ت ازيػػدا فػػي أعػػدادٌا ،وذلػػؾ ب ضػػؿ جٍػػود الحكوهػػة الهي ػرية ووكالػػة الغػػوث كهػػا سػػعت اإلدارة
الهيرية إلى اهداد الهدارس بجهيع التجٍيزات( .يابر)54 ،2002،
ويػػكؿ عػػاـ  1994ىقطػػة تحػػوؿ فػػي حيػػاة اليػػعب ال مسػػطيىي ،حيػػث اىتقمػػت يػػالحيات قطػػاع
التعمػػيـ هػػف إدارة االحػػتالؿ اإلس ػرائيمي إلػػى و ازرة التربيػػة والتعمػػيـ ال مسػػطيىية ،وذلػػؾ عقػػب التوقيػػع عمػػى
ات اقية أوسمو ،ليتوحد الىظػاـ التعميهػي وألوؿ هػرة فػي الضػ ة الغربيػة وقطػاع ػزة وييػب تحػت إيػراؼ
سمطة فمسطيىية وادارة واحدة ،وهىذ قدوـ السمطة أقرت إلزاهية التعميـ ،كها أخذت بعيف االعتبػار الىظػرة
التقدهية لمهرأة في جهيع الىواحي( .أبو عواد)5 ،2003،
أها في هراحؿ التعميـ الهدرسي فط أر تقدـ عمى التحػاؽ الطالبػات بالهػدارس هػف  95طالبػة لكػؿ
هائة طالب إلى  98طالبة لكؿ هائة في الهرحمػة األساسػية ،أهػا فػي الهرحمػة الثاىويػة لػذات ال تػرة كاىػت
الىسبة  109طالبة لكؿ  100طالب في الض ة الغربية ،و 98طالبة لكؿ  100طالػب فػي قطػاع ػزة،
بعد أف كاىت  82طالبة لمعاهيف ( .1995 -1994هركز الهعموهات الوطىي ال مسطيىي)7 ،2002،
وعمى الر ـ هف تحسف هعدالت التحاؽ الهرأة بالتعميـ في جهيع الهراحؿ ،إال أىً ها ازلػت ٌىػاؾ
هعيقػػات تواجػػً تعمػػيـ الهػرأة ال مسػػطيىية ،تتيػػابً فيٍػػا هػػع الهػرأة العربيػػة فػػي الهحػػيط العربػػي ،واف كاىػػت
تجربة االحتالؿ قد أسدلت عمى التعميـ في فمسػطيف بعػض الخيويػية الههيػزة لػً .أٌػـ ٌػذي الهعيقػات
ٌي:
 -1معيقات سياسية تتعمق باالحتالل االسرائيمي
عهمت ظروؼ االحتالؿ التي يعاىي هىٍا الهجتهع ال مسطيىي ،عمى عرقمة التعميـ فػي الهجتهػع
ال مسػطيىي بيػورة عاهػػة ،وعمػى تعمػػيـ ال تيػات بيػػورة خايػة وقػد تجمػػى ذلػؾ خػػالؿ االىت اضػة األولػػى
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عاـ  1987حيث كاف فرض هىع التجوؿ بيورة هتكررة يدفع باألٌالي إلى إبقػاء بىػاتٍـ داخػؿ الهىػزؿ،
وهىعٍف هف التوجً إلى الهدارس هها أدا إلى زيادة ىسبة تسرب ال تيات( .يابر)56 ،2002،
وك ػ ػػذلؾ وض ػ ػػع االح ػ ػػتالؿ االسػ ػ ػرائيمي الحػ ػ ػواجز األهىي ػ ػػة عم ػ ػػى الط ػ ػػرؽ الواي ػ ػػمة ب ػ ػػيف اله ػ ػػدف
ال مسطيىية ،وتعرض ال مسطيىيوف لمت تيش والتػأخير الهتعهػد لهركبػاتٍـ واحتجػازٌـ عمػى الطػرؽ سػاعات
طويمػػة وأحياىػػا أيػػاـ ،جعػػؿ ال مسػػطيىيوف يتخوفػػوف عمػػى أهػػف بىػػاتٍـ و دفػػع باتجػػاي تحديػػد فػػرص التعمػػيـ
الجاهعي ال تيات وخاية القاطىات في جىوب قطاع زة ،حيث ال يوجد جاهعػات ٌىػاؾ فػي تمػؾ ال تػرة
وكاىت الجاهعات فقط تتركز في هديىة زة.
كه ػػا أف األح ػػداث الت ػػي واكب ػػت اىت اض ػػة األقي ػػى ،أث ػػرت عم ػػى الوض ػػع التعميه ػػي ،اذ ي ػػكمت
العهميػػات العسػػكرية التػػي قػػاـ بٍػػا االحػػتالؿ فػػي تمػػؾ الهرحمػػة ،خطػ ار هحيقػػا بحيػػاة جهيػػع فئػػات الهجتهػػع
ال مسػػطيىي ،وخايػػة فػػي قطػػاع ػزة ،وهػػىٍـ فئػػات الطمبػػة بيػػكؿ عػػاـ وعمػػى الطالبػػات بيػػكؿ خػػاص،
وجهيع هراحؿ التعميـ .أها اجراءات الحيار اله روض هىذ سىوات عمى قطاع زة ،فقػد اىعكسػت آثػاري
عمى حياة الهواطىيف في كافة الهجاالت ،وهىٍا الهجػاؿ التعميهػي ،إذ أف طمبػة القطػاع وخايػة طالباتػً
لـ يعد باستطاعتٍف االلتحاؽ في جاهعات الض ة الغربية ،أو الجاهعات العربية واألجىبية ،وذلؾ بسبب
ا الؽ الهعابر الهتكرر والهتوايؿ كسياسة ه روضة لعقاب سكاف قطاع زة جهاعيا.
 -2معيقات اقتصادية:
يعتبػػر ال قػػر هػػف أٌػػـ العاهػػؿ الهعيقػػة لمه ػرأة فػػي هجػػاؿ التعمػػيـ .وقػػد أثبػػت الد ارسػػات أف ىسػػب
األهية ترت ع عاليا بيف الطبقات ال قيرة لمرجاؿ والىساء بيكؿ عػاـ )،1999 ،Martus& others( .وتبػرز
بيكؿ أوض لدا الىساء بيكؿ خاص .حيث أف ال قر يهىػع األسػرة هػف تعمػيـ أبىاءٌػا عاهػة ،ولكػف اف
توفر لديٍا القميػؿ ل ى ػاؽ عمػى التعمػيـ ،فػاىٍـ ي ضػموف اى اقػً لتعمػيـ االبىػاء الػذكور ولػيس االىػاث .كهػا
أف اىتيار هعدالت البطالػة بػيف الهتعمهػيف و يػر الهتعمهػيف ،جعػؿ األسػر تىظػر إلػى تعمػيـ البىػات عمػى
أىً بال فائدة تعود عمى أسرتٍا.
-3معيقات اجتماعية وثقافية
تعتبر الثقافة السائدة الهتهثمة بالعادات االجتهاعية والتقاليد السائدة في الهجتهع ال مسطيىي هػف
أٌػػـ العواهػػؿ الهػؤثرة فػػي رسػػـ هسػػارات حيػػاة الهػرأة وهػػف ضػػهىٍا التعمػػيـ .وٌػػي فػػي الوقػػت ذاتػػً هػػف أٌػػـ
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الهعوقات التي تحد هف توجً األسر لتعميـ بىاتٍـ ،وخاية في الهىاطؽ الىائية والري ية التي تت ازيػد فيٍػا
ىسبة الجٍؿ واألهية لػدي اابػاء واألهٍػات( .يػىدوؽ األهػـ الهتحػدة اإلىهػائي لمهػرأة )9 ،2004،وتقػؼ
كذلؾ هيكمة الزواج الهبكر لم تيات في وجً تعميـ ال تيات وتعد هف أٌـ أسباب ترؾ التعميـ وخاية في
الهرحمة الثاىوية ،باإلضافة الستهرار تهييػز األسػرة والهجتهػع ضػد تعمػيـ ال تيػات ،واسػتهرار الثقافػة التػي
تىظر لمهرأة بدوىية وت ضؿ الذكور عمى اإلىاث وتعتقػد أف تعمػيـ ال تيػات ال يعػود بال ائػدة عمػى أسػرٌف.
(يىدوؽ األهـ الهتحدة اإلىهائي لمهرأة)9 ،2004،
وال يزاؿ العهؿ لمىٍوض بواقع الهرأة في التعميـ ،هف الهٍػاـ الهطمػوب اىجازٌػا هػف قبػؿ الجٍػات
ػرة
الرسهية الهختية وكذلؾ الجٍات ير الرسهية ،وأٌهٍا ٌو وضع استراتيجيات لمىٍػوض بوضػع اله أ
في العموـ ،واعداد الهىاٌر التي هف يػأىٍا أف ترسػـ يػورة ايجابيػة حػوؿ الهػرأة كاىسػاف فاعػؿ وهيػارؾ
فػػي يػػتى الهجػػاالت ،باإلضػػافة لتيػػجيع ال تيػػات عمػػى االلتحػػاؽ بػػالعموـ ،والتػػدريب الهٍىػػي واعطػػائٍف
ال رص الهتساوية لمحيوؿ عمى الهى الدراسية في الداخؿ والخارج عمى حد سواء .ويجب كذلؾ اتاحة
ال رية لمهػرأة عمػى االىخػراط فػي األبحػاث العمهيػة والتخييػات التػي حرهػت هىٍػا الهػرأة ب عػؿ الثقافػة
االجتهاعية السائدة .وقد ركزت و ازرة التربية والتعميـ عمى ها ورد في وثيقة االستقالؿ فيها يتعمؽ بوضع
اله ػرأة ،وٌػػدفت فػػي خطتٍػػا لتط ػػوير الهىػػاٌر إلػػى تغييػػر يػػورة الهػػرأة الىهطيػػة التػػي عززتٍػػا الهى ػػاٌر
التعميهية السابقة ،وعمى تطوير هىاٌر تعكس يورة إيجابية لمهرأة( .سىيورة وآخروف)15 ،2001 ،

المرأة والثقافة
تعتبر الهرأة ال مسطيىية هف الىاحية الثقافية ،أقؿ حظا هػف الرجػؿ ،إذ تظٍػر اإلحيػاءات ذلػؾ
هف خالؿ بعض الهؤيرات الىاتجة عىٍا والتي توض أف ،ىسب استخداـ هيػادر الثقافػة الهتداولػة فػي
الهجتهػػع ال مسػػطيىي ،هثػػؿ اإلذاعػػة والتم ػػاز واليػػحؼ والهجػػالتٌ ،ػػي أقػػؿ عهوهػػا هػػف الىسػػب العائػػدة
لمرجػػؿ .حيػػث بمغػػت ىسػػبة هػػف يطػػالعف اليػػحؼ اليوهيػػة  %41.0هػػف جهمػػة الىسػػاء؛ وتقػػؿ ٌػػذي الىسػػبة
كثيػ ػ ار ع ػػف ىس ػػبة الرج ػػاؿ الت ػػي تي ػػؿ إل ػػى  ،%48.5عمه ػػا ب ػػأف الىس ػػبة العاه ػػة لهطالع ػػة الي ػػحؼ ف ػػي
الهجتهػػع ال مسػػطيىي ٌػػي  %22.3هػػف إجهػػالي عػػدد السػػكاف؛ ولكػػف ٌػػذي الىسػػبة تكػػاد تكػػوف قريبػػة فػػي
حالة هياٌدة التم از؛ حيث ترت ع ٌذي الىسبة لتيؿ إلى  ، %92.7هقارىة هع الرجػاؿ التػي تيػؿ إلػى
 .%94.7أها االستهاع إلػى الهػذياع ،فػفف  %70.3هػف الىسػاء يسػتهعف إلػى الهػذياع؛ فػي حػيف بمغػت
الىسبة عىد الرجاؿ .%37.9
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وحسب احياءات الجٍاز الهركزي ل حياء ال مسػطيىي فقػد تبػيف أف الىسػاء أكثػر إقبػاال عمػى
الهطالعة وقراءة الكتب حيث أف  %58.0هػف الػرجاؿ يقرأوف الكتب هقارىػة بحػوالي  %64هػف الىسػاء،
وتزيد ىسبة القراءة بيف الىساء في الض ة الغربية  %67هقارىة بقطاع زة ( .%59وفا ،هرجع سابؽ)
وعم ػػى العك ػػس ه ػػف الهطالع ػػة ،توضػ ػ ذات االحي ػػاءات أف الىس ػػاء أق ػػؿ اى ػػدهاجا ف ػػي هجته ػػع
الهعموهػػات هػػف الرجػػاؿ ،حيػػث أف أكثػػر هػػف ربػػع الىسػػاء  10سػػىوات فػػأكثر يسػػتخدهف اإلىترىػػت ،هقابػػؿ
ح ػوالي  %38هػػف الرجػػاؿ ،وح ػوالي  %51هػػف الىسػػاء  10سػػىوات فػػأكثر يسػػتخدهف الحاسػػوب ،هقابػػؿ
 %63هف الرجاؿ .وقد يكوف التعميـ والهستويات التي تيؿ لٍا الىساء فيً أحد العواهؿ الهؤثرة في ٌذا
السياؽ( .الجٍاز الهركزي ل حياء)8 ،2010،
وعمػػى يػػعيد االيػػتراؾ فػػي األىيػػطة الثقافيػػة الهختم ػة؛ فهػػا ازلػػت اله ػرأة ال مسػػطيىية بعيػػدة عػػف
ههارسة الكثيػر هػف األىيػطة ،إذ ال تزيػد ىسػبة الهيػتركات فػي الىػوادي الرياضػية عػف  ،%1.8واألىديػة
الثقافيػة  ،%1.8والهكتبػػات العاهػػة  ،%4.2والجهعيػػات الخيريػػة  ،%4.6والىقابػػات  .%2.3وبالهقارىػػة
هع الرجؿ ىجد ىسبة الهيتركيف هػف الرجػاؿ قػد بمغػت فػي األىديػة الرياضػية  ،%10.6والىػوادي الثقافيػة
 ،%4.4والهكتبة العاهة  ،%3.6والجهعيات الخيرية  ،%7.4والىقابات  ،%12.9وربهػا يرجػع السػبب
في اىخ اض ىسبة الىساء ٌىػا إلػى طبيعػة الهجتهػع ال مسػطيىي التقميػدي ،الػذي ال يسػه لمهػرأة بػالتحرؾ
إال بحػػدود هعيىػػة .كهػػا أف األوض ػػاع االقتيػػادية وظػػروؼ العػػيش ف ػػي ظػػؿ ال قػػر والبطالػػة والحي ػػار
واالحػػتالؿ وتػػأثيرات كػػؿ ذلػػؾ يػػىعكس هباي ػرة عمػػى هػػدا اىخ ػراط الىسػػاء فػػي الثقافػػة واألىيػػطة الثقافيػػة.
(الجٍاز الهركزي ل حياء)9 ،

القضايا الصحية لممرأة الفمسطينية
جػػاء الحػػؽ فػػي الرعايػػة اليػػحية لمهػرأة ،ضػػهف جهمػػة الحقػػوؽ التػػي أقرتٍػػا ات اقيػػة القضػاء عمػػى
جهيع أيكاؿ التهييز ضد الهرأة (سػيداو) والتػي أقرتٍػا الجهعيػة العاهػة ل هػـ الهتحػدة عػاـ  ،1979وقػد
دعت ٌذي االت اقية ،الدوؿ الى اتخاذ جهيع التدابير لمقضاء عمى التهييز ضػد الهػرأة فػي هيػداف الرعايػة
اليحية هف أجؿ أف تضهف لٍا حقوقا هتساوية في هجاؿ الحيوؿ عمى خدهات الرعاية اليحية ،بها
في ذلؾ الخدهات الهتعمقة بتخطيط األسرة ،إلػى جاىػب هطالبتٍػا باتخػاذ تػدابير هؤقتػة لمتهييػز االيجػابي
ليػػال الهػرأة( .هركػػز الهػرأة ل ريػػاد القػػاىوىي و االجتهػػاعي )38 ،2000 ،وتيػػهؿ الحقػػوؽ اليػػحية،
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حهايػػة اله ػرأة هػػف هختم ػؼ أيػػكاؿ العىػػؼ والههارسػػات التهييزيػػة خػػالؿ تمقػػي العػػالج ،أو الويػػوؿ الػػى
الهعموهػػات االىجابيػػة ،أو الجىسػػية ،أو تىظػػيـ األس ػرة .وال تختمػػؼ حقػػوؽ اله ػرأة ال مسػػطيىية فػػي هجػػاؿ
اليػػحة عػػف حقػػوؽ يرٌػػا فػػي العػػالـ ،تبعػػا لمهواثيػػؽ واالت اقيػػات الدوليػػة ،ولكػػف واقػػع اله ػرأة ال مسػػطيىية
اليػػح ي ،يتبػػايف تبعػػا لتبػػايف أوضػػاعٍا السياسػػية واألهىيػػة واالقتيػػادية ،والثقافيػػة واالجتهاعيػػة ،وكػػذلؾ
القاىوىية .ويأتي ٌذا التبايف بسبب االحتالؿ االسرائيمي الذي يؤثر بسياساتً العدواىية في ت اييؿ حيػاة
ال مسطيىييف في كافة هىاحي الحياة ،ويجعؿ هىٍا واقعا بالغ اليعوبة والتعقيد( .يافي وهقداد)84 ،
المرأة والخدمات الصحية
توض االحياءات التي يجريٍا الجٍاز الهركزي ل حيػاء ،ارت ػاع ىسػب اإليػابة بػاألهراض
الهزهىة بيف اإلىاث عىٍا بيف الذكور ،كها تبيف وجود تيابً بيف ٌذي األىهاط هع تمؾ التي كاىت سائدة
عػػاهي  2000و .2004وبهقارىػػة ىسػػب اإلي ػابة بٍػػذي األه ػراض حسػػب العهػػر يالحػػظ أف األه ػراض
الهزهىة تىتير بيكؿ أكبر بيف أولئػؾ الػذيف تزيػد أعهػارٌـ عػف  35سػىة .كهػا تىتيػر األهػراض الهزهىػة
بيػػكؿ أكبػػر بػػيف سػػكاف الهىػػاطؽ الحض ػرية ،وبػػيف اإلىػػاث .وهػػف األه ػراض الهزهىػػة التػػي تعػػاىي هىٍػػا
الىساء بىسب أكبر هف الرجاؿ ،هرض السكري ،وضغط الدـ الهرت ع وخاية في ال ئة العهريػة هػف 51
الػػى  60عاهػػا ،و هػػرض السػػرطاف فػػي ال ئػػة العهريػػة هػػف  41الػػى  50عػػاـ( .يػػافي وهقػػداد)136،
وتيػػير البياىػػات الهسػػحية لمقطػػاع اليػػحي ،أف اله ػرأة تحيػػؿ عمػػى وسػػائؿ تىظػػيـ األس ػرة هػػف هيػػادر
هتىوعة ،فبيىها تحيؿ  %8.3هف الىساء في قطاع ػزة عمػى تمػؾ الوسػائؿ هػف القطػاع الخػاص ،ىجػد
أف وكالػػة الغػػوث تهثػػؿ الهيػػدر الػرئيس لتمػػؾ الوسػػائؿ لحػوالي  %60.3هػػف الىسػػاء ،وٌػػذا هؤيػػر ربهػػا
يعود إلى سوء األوضاع االقتيادية السائدة في قطاع زة( .يافي وهقداد)81 ،2009 ،
وعىد هقارىة ت ضيؿ االىجاب لهزيد هف األط اؿ ،لمىساء الهتزوجات ،ىجد أف الىساء فػي قطػاع
زة يهمف لذلؾ بىسبة أكبر هػف الىسػاء فػي الضػ ة الغربيػة ،كهػا أف الىسػاء فػي الضػ ة الغربيػة ال ار بػات
في التوقؼ عف االىجاب ،أعمى هىٍا لدا الىساء في قطاع زة( .يافي وهقداد)88،
وتجدر اإليارة إلى أف الىساء المواتي ال ير بف بفىجاب الهزيد هف األط اؿ وال يستخدهف حاليا
وسائؿ تىظيـ األسرة هعرضات ألف ييبحف حواهؿ ،ولذلؾ ففىٍف يعتبرف في حاجة إلى خػدهات تىظػيـ
األسػ ػرة ،يي ػػكمف  %22.0ه ػػف الىس ػػاء المػ ػواتي ال ي ػػر بف بفىج ػػاب الهزي ػػد ه ػػف األط ػػاؿ ف ػػي األ ارض ػػي
ال مسطيىية ،وييكمف  %18.5في الض ة الغربية و %29.6في قطاع زةٌ ،ذا األهػر يسػتدعي تركيػز
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الخػػدهات اليػػحية فػػي قطػػاع ػزة أكثػػر ىسػػبيا هىٍػػا فػػي الض ػ ة الغربيػػة فػػي هجػػاالت تىظػػيـ األس ػرة.
(يافي وهقداد)90 ،2009،
وهػػف ىاحيػػة أخػػرا ،يالحػػظ ارت ػػاع ىسػػب اإليػػابة بػػاألهراض الهزهىػػة بػػيف اإلىػػاث عىٍػػا بػػيف
الػػذكور ،كهػػا تبػػيف وجػػود تيػػابً بػػيف ٌػػذي األىهػػاط هػػع تمػػؾ التػػي كاىػػت سػػائدة عػػاهي  2000و.2004
وبهقارىػػة ىسػػب اإليػػابة بٍػػذي األهػراض حسػػب العهػػر تالحػػظ أف األهػراض الهزهىػػة تىتيػػر بيػػكؿ أكبػػر
بػػيف أولئػػؾ الػػذيف تزيػػد أعهػػارٌـ عػػف  35سػػىة .كهػػا تىتيػػر األه ػراض الهزهىػػة بيػػكؿ أكبػػر بػػيف سػػكاف
الهىػػاطؽ الحضػرية ،وبػػيف اإلىػػاث( .يػػافي وهقػػداد )132،وتبمػػغ ىسػػبة وفيػػات األهٍػػات بػػيف الهواليػػد هػػا
هعدلً  45حالة لكؿ  100,000حالة( .الخطة االستراتيجية الوطىية اليحية )13 ،2013 -2011
المرأة واالعاقة
) اإلعاقة/اليػػعوبة) :يعػػرؼ ال ػػرد الهعػػاؽ بأىػػً اليػػخص الػػذي لديػػً قيػػور فػػي ىػػوع أو هقػػدار
الىياط الذي يؤديً بسبب يعوبات هستهرة تعزا إلى حالة بدىية أو حالة عقمية أو هيػكمة طػاؿ أهػدٌا
أكثر هف ستة أيٍر)( .الهرجع السابؽ )11 ،ويهكف تيىيؼ أسباب اإلعاقػة إلػى ثػالث فئػات عريضػة
ٌػ ػػي الخمقي ػ ػػة أو الوراثيػ ػػة ،والبيولوجي ػ ػػة (تيػ ػػهؿ اله ػ ػػرض واليػ ػػيخوخة) ،والحػ ػ ػوادث (تيػ ػػهؿ الح ػ ػػرب أو
اإليابات وسوء الهعاهمػة ،والحػوادث) .ويتضػ أف السػبب الػرئيس األوؿ يعػود لعواهػؿ وراثيػً أو خمقيػً
( ،)%30بيىهػػا تحتػػؿ األهػراض السػػبب الػرئيس الثػػاىي ل عاقػػة ( .)%29.5أهػػا عمػػى هسػػتوا الجػػىس،
فيالحظ أف الحػوادث واإليػابات أو الحػرب ٌػي أعمػى بػيف الػذكور فػي هقابػؿ اإلىػاث ،بيىهػا كبػر السػف
ٌػػي أعم ػػى ب ػػيف اإلى ػػاث .هػػف ىاحي ػػة أخ ػػرا ،يالح ػػظ أف اإلعاقػػة الىاجه ػػة ع ػػف الح ػػرب (االىت اض ػػة) أو
اإلعاقػػات الىاجهػػة عػػف سػػوء الهعاهمػػة الجسػػدية والى سػػية تىتيػػر بيػػكؿ همحػػوظ بػػيف سػػكاف الهخيهػػات
وقطاع زة( .الجٍاز الهركزي ل حياء)138 ،2007،
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القضايا اإلنسانية لممرأة الفمسطينية
تعػػاىي اله ػرأة ال مسػػطيىية ،هىػػذ بداي ػػة القػػرف الهاضػػي وحتػػى الي ػػوـ ،أيػػكاال يػػتى هػػف الهعاى ػػاة
الهرتبطػػة بعػػاهميف أساسػػييف ،أولٍهػػا ٌػػو العاهػػؿ الػػداخمي الهتهثػػؿ فػػي الثقافػػة الذكوريػػة والهجتهػػع األبػػوي
الػػذي ي ػػرض سػػمطتً عمػػى الهػرأة ،ويخضػػعٍا لعػػادات و تقاليػػد اجتهاعيػػة تتعاهػػؿ هعٍػػا ،عمػػى أىٍػػا أدىػػى
هرتب ػػة ه ػػف الرج ػػؿ وهواطى ػػا ه ػػف الدرج ػػة الثاىي ػػة ،أو الثالث ػػة ف ػػي الحق ػػوؽ الهتعمق ػػة ب ػػالتعميـ ،و العه ػػؿ،
والهيػػاركة فػػي الهجػػاؿ العػػاـ ،وفػػي الحيػػاة اليخيػػية هثػػؿ اختيػػار الػػزوج ،أو الػػتحكـ بعػػدد االط ػػاؿ ،أو
طمب الحيوؿ عمى الطالؽ أف أرادت ،و يري هف الهسػائؿ األخػرا .أهػا العاهػؿ الثػاىي وٌػو الػذي ربهػا
ي وؽ تأثيري احياىا ،عمى العاهؿ الداخمي ويؤثر بً تأثي ار كبي ار ىظ ار لالرتباط القائـ وتداخؿ كافة العواهػؿ
والظروؼ هع بعضٍا في تأثيرٌا عمى الهواطىيف ،رجاال وىساءٌ ،و االحتالؿ وتدخالتػً ال جػة الهبايػرة
في حياة الهػواطف ال مسػطيىي االقتيػادية واالجتهاعيػة والثقافيػة وبالتأكيػد السياسػية .وبهػا أف الهػرأة ٌػي
الحمقػة األضػػعؼ واألكثػػر ٌيايػة كهػػا ظٍػػر فػي هىػػاطؽ البحػػث األخػرا ،فٍػػي بالتػػالي األكثػر تػػأث ار بهػػا
يىتر وي رض االحتالؿ هف ظروؼ.
وأبػػرزت سػػىوات الحيػػار والعهميػػات العسػػكرية الهتواليػػة هػػف قبػػؿ االحػػتالؿ االس ػرائيمي هيػػاكؿ
اىساىية كبيرة يعاييػٍا الهواطىػوف ال مسػطيىيوف فػي قطػاع ػزة وتػىعكس بيػدة عمػى أوضػاع الىسػاء ،فقػد
قتػػؿ االحػػتالؿ االس ػرائيمي أكثػػر هػػف  5112هػػف ال مسػػطيىييف هػػىٍـ ح ػوالي  %8ىسػػاء ،وذلػػؾ فػػي ال ت ػرة
الواقعػػة بػػيف اىت اضػػة األقيػػى عػػاـ  2000وحتػػى ىٍايػػة عػػاـ  ،2011وذلػػؾ حسػػب احيػػائيات و ازرة
اليػػحة ال مس ػطيىية ( و ازرة اليػػحة ال مسػػطيىية ،)33 ،2012 ،وقتػػؿ أكثػػر هػػف  1400فمسػػطيىي فػػي
العهميػػة العسػػكرية الهسػػهاة كالريػػاص الهيػػبوبك الت ػػي ى ػػذٌا االحػػتالؿ االس ػرائيمي ضػػد قطػػاع ػػزة،
ديسهبر  ،2008يىاير  ،2009وتضرر هف الهىازؿ ل سر التػي تعيمٍػا الىسػاء 763 ،هىػزال ،وأف اهػرأة
واح ػػدة ه ػػف ب ػػيف ك ػػؿ خه ػػس ىس ػػاء ف ػػي هحافظ ػػات قط ػػاع ػ ػزة ،أي ػػيب ب ػػأذا هباي ػػر ف ػػي األرواح ،أو
الههتمكات جراء االعتداءات االسرائيمية ،باإلضافة الف ثالث ىساء هف كؿ اربع ىسػاء أيػابٍف الػذعر،
والخػػوؼ هػػف ههارسػػات االحػػتالؿ االسػرائيمي (القػزاز .)24،وازدادت وتيػرة العىػػؼ ضػػد الهػرأة فػػي قطػػاع
زة خاية بعد الحرب اإلسرائيمية  ،2009-2008هها يؤكد اىعكاس تأثير عىؼ االحتالؿ عمى وتيرة
العىؼ الههارس ضد الهرأة (الهركز ال مسطيىي لحقوؽ االىساف .)14 ،2008،باإلضافة لػذلؾ ،ازدادت
ىسػػبة األسػػر الهعالػػة هػػف قبػػؿ الىسػػاء هػػف  %7عػػاـ  2007لتيػػب ح ػوالي  %8عػػاـ  ،2011وذلػػؾ
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بسػ ػػبب فقػ ػػداف الهعيػ ػػؿ ال ػ ػرئيس ل س ػ ػرة ىتيجػ ػػة الستيػ ػػٍادي ،أو اعتقالػ ػػً ،أو هرضػ ػػً ،أو بطالتػ ػػً بسػ ػػبب
ههارسػػات االحػػتالؿ االس ػرائيمي (الهركػػز ال مسػػطيىي ل حيػػاء )2012 ،وزاد عػػدد األسػػر التػػي تعػػيش
تح ػػت خ ػػط ال ق ػػر لتي ػػب  %29.7بالهقارى ػػة ه ػػع الضػ ػ ة الغربي ػػة الت ػػي بمغ ػػت الىس ػػبة فيٍ ػػا .%22.5
(الهركز ال مسطيىي ل حياء)2012 ،
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المبحث الثاني
المرأة الفمسطينية والعدوان االسرائيمي  2009/2008عمى قطاع غزة
مقدمة
عاىت الهرأة ال مسطيىية التي تيػكؿ ىيػؼ الهجتهػع ال مسػطيىي (( )% 49.4الجٍػاز الهركػزي
ل حيػػاء ،)23 ،2010،ىتيجػػة لعواهػػؿ عديػػدة ،عمػػى أرسػػٍا وأٌهٍػػا قػػوة بطػػش االحػػتالؿ اإلس ػرائيمي،
وكذلؾ عواهػؿ أخػرا تتعمػؽ بهوروثػات وتقاليػد أبويػة ارسػخة ،تؤكػد التهييػز بػيف الجىسػيف ،وتضػع الهػرأة
فػػي هرتبػػة أدىػػى هػػف الرجػػؿ فػػي جهيػػع الهجػػاالت .ور ػػـ ٌػػذا الواقػػع ،إال أىٍػػا لػػـ تتوقػػؼ عػػف أف تكػػوف
عض ػوا فاعمػػة فػػي الحػػراؾ والىضػػاؿ الػػوطىي ال مسػػطيىي ،هػػا أٌمٍػػا لتكػػوف فػػي ه اركػػز وهىايػػب قياديػػة
وهواقع ليىع القرار.
وقد أخذت الهرأة ال مسطيىية هوقعٍا ٌذا ىتيجة هياركتٍا جىبا الى جىب هع الرجؿ فػي هختمػؼ
هراحؿ الىضاؿ ضد االىتداب البريطاىي ،ثـ االحػتالؿ اإلسػرائيمي ،هػرو ار بالىضػاؿ الػوطىي واالجتهػاعي
في هرحمة السمطة الوطىية ال مسػطيىية وهػا واكبٍػا هػف اعتػداءات هتكػررة هػف قبػؿ االحػتالؿ االسػرائيمي.
وعمى هدار تاريخٍا الىضالي ،سػقطت الهئػات هػف الىسػاء ال مسػطيىيات يػٍيدات سػواء فػي االىت اضػات
اليعبية التي لـ تىقطع عمػى هػدار التػاريخ ال مسػطيىي ،وكػذلؾ هػف جػراء العهميػات العسػكرية االسػرائيمية
الهتوالية هف قهع و اجتياحات وعدواف وحروب.
كها أف الىساء ال مسطيىيات تعرضف إلى االعتقاؿ بالهئات واإلبعاد عف األٌؿ والوطف ،وعاىيف
ىتيجة لمقيد واألسر والتعذيب والعزؿ االى رادي وهىػع الزيػارات و يػري هػف وسػائؿ االحػتالؿ لمضػغط عمػى
اليعب ال مسطيىي ،رجالً وىسائً.
وهػػا ازلػػت اله ػرأة ال مس ػطيىية تقػػؼ جىبػػا إلػػى جىػػب هػػع الرجػػؿ ال مسػػطيىي فػػي هواجٍػػة العػػدواف
اإلسرائيمي الهستهر عمى يعبىا ،وتتعرض لمعديد هف االىتٍاكات عمى أيدي جىود االحتالؿ ،وأبرز ٌذي
االىتٍاكػػات ،القتػػؿ هػػع سػػابؽ االيػرار ،ر ػػـ وجػػودٌف فػػي بيػػوتٍف ور ػػـ رفػػع بعضػػٍف لم اريػػات البيضػػاء
أثىاء العهميات العسكرية التػي يقػوـ بٍػا جػيش االحػتالؿ( .الهركػز ال مسػطيىي لحقػوؽ االىسػاف،2009 ،
 )20وباإلضافة إلعاقة ويوؿ حاالت الوالدة إلى الهستي يات ،تتعرض العديد هف الىساء إلى عهميات
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اإلجٍاض الهقيودة ،ها اضطر العديد هىٍف إلى وضع هواليدٌف عمػى حػواجز االحػتالؿٌ ،ػذا إضػافة
الى ها تتعرض لً العديد هف الىساء والطالبات هف اإلٌاىات الهتهثمة بالضرب واليتـ والتحرش.
لقد خاضػت الهػرأة ال مسػطيىية هػار الحيػاة السياسػية هىػذ أواخػر القػرف التاسػع عيػر ،فيػاركت
في التظاٌرات االحتجاجية ضد االستيطاف اليٍودي فػي فمسػطيف ،ثػـ قاهػت بتيػكيؿ الجهعيػات الخيريػة
التػ ػ ػي ي ػ ػػكمت الخط ػ ػػوة األول ػ ػػى الىطالق ػ ػػة الهػ ػ ػرأة ال مس ػ ػػطيىية ال عمي ػ ػػة واىخراطٍ ػ ػػا ف ػ ػػي العه ػ ػػؿ ال ػ ػػوطىي
واالجتهاعي ،قبؿ اىطالقة الثورة ال مسطيىية وتيكيؿ هىظهة التحرير ال مسطيىية( .هوقع بديؿ)2015،
وكاف تأُسيس كاالتحاد العاـ لمهرأة ال مسطيىية في عاـ  ،1965بهثابة االىطالقة الحقيقيػة لمهػرأة
لمهيػػاركة فػػي الحيػػاة السياسػػية و االىخػراط فػػي العهػػؿ الىضػػالي الػػوطىي واالجتهػػاعي الهػػىظـ .وحظيػػت
اله ػرأة ال مس ػػطيىية ب ػ ػ ككوت ػػًك فػػي الهجم ػػس ال ػػوطىي تراوح ػػت بػػيف  %2ف ػػي ع ػػاـ  1964ووي ػػمت إل ػػى
 %7.5في دورتً الهىعقدة عاـ  1996في هديىة زة( .وفا)2011 ،
وبعػػد االىتخابػػات التي ػريعية ال مسػػطيىية األولػػى الت ػػي جػػرت عػػاـ  1996وسػػاٌهت بٍػػا الهػػرأة
كهريحة وىاخبة ،يكمت الهرأة هف خاللٍا عاهال حاسها في االىتخابات التيريعية الثاىيػة ( .2006أبػو
طً وهراد ،)16 ،2012،واليوـ أيبحت الهػرأة ال مسػطيىية تتػولى عػددا ال بػأس هػف الهىايػب العميػا
السياسية ،عدا عف كوىٍا تحتؿ  17هقعدا في الهجمس التيريعي ال مسػطيىي الحػالي ،ففىٍػا كاىػت دائهػا
عمػػى رأس و ازرتػػيف عمػػى األقػػؿ فػػي الحكوهػػات ال مسػػطيىية الهتعاقبػػة ،وٌػػي كػػذلؾ تهثػػؿ هػػا ىسػػبتً %37
هػ ػػف هجهػػػوع الهػ ػػوظ يف الحكػػػوهييف فػ ػػي السػ ػػمطة ال مسػ ػػطيىية ( .هعٍ ػػد أبحػ ػػاث السياسػ ػػات االقتيػ ػػادية
ال مسطيىي)21 ،2005،
ف ػػي ظ ػػؿ ذل ػػؾ ،ل ػػـ يت ػػرؾ االح ػػتالؿ االسػ ػرائيمي ي ػػكال ه ػػف أي ػػكاؿ الع ػػدواف ،إال وهارس ػػٍا ض ػػد
الهواطىيف في األراضي ال مسطيىية في قطاع زة والض ة الغربية وبضهىٍا القدس الهحتمػة هىػذ 1967
وحتػػى اليػػوـ .فسياسػػة االعتقػػاؿ واإلبعػػاد والقتػػؿ وااليػػابة ضػػد الهػواطف ال مسػػطيىي لػػـ يتوقػػؼ هسمسػػمٍا
الهس ػػتهر ،وك ػػذلؾ ٌ ػػدـ وت ػػدهير البي ػػوت ااٌم ػػة بس ػػكاىٍا واالس ػػتيالء عميٍ ػػا وتجري ػػؼ وض ػػـ األ ارض ػػي
الستغاللٍا لهياريع االستيطاف اليٍودي و يرٌا هف األعهاؿ العدائية لـ تتوقؼ كذلؾ.
وق ػػد خض ػػع قط ػػاع ػ ػزة لالح ػػتالؿ اإلسػ ػرائيمي بع ػػد ع ػػدواف ع ػػاـ  .،1967وهى ػػذ ات اقي ػػة أوس ػػمو
 ،1993وقيػػاـ السػػمطة الوطىيػػة ال مسػػطيىية فػػي ػزة وأريحػػا كبدايػػة وهػػف ثػػـ أخػػذت السػػيطرة ال مسػػطيىية
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بالتوسع تدريجيا ،عمى هىاطؽ اقطاع زة ،واف كاىت سيطرة يكمية ،إلى أف أتهت الحكوهػة اإلسػرائيمية
إخالء الهستوطىات في سبتهبر ( 2005هركز الهيزاف ،)6 ،2011،وأىٍت الحكـ العسكري في قطػاع
ػزة ،واعتبػػرت الحػػدود بيىٍػػا وبػػيف قطػػاع ػزة حػػدودا دوليػػة .ور ػػـ ذلػػؾ اسػػتهرت اسػرائيؿ فػي عهمياتٍػػا
العسكرية بيف الحيف وااخر ضد قطاع زي وسكاىً.
وبعد هياركة حركة الهقاوهة االسالهية كحهػاسك وال يػائؿ ال مسػطيىية األخػرا فػي االىتخابػات
التي ػريعية  ،2006و ف ػوز الحرك ػة باأل مبيػػة ،وهػػف ثػػـ تيػػكيمٍا لمحكوهػػة ال مسػػطيىية الجديػػدة ،برئاسػػة
إسهاعيؿ ٌىية ،في  21هارس هف ذات العاـ ،كػاف ذلػؾ بهثابػة إيػذاىا بتػوالي الهيػاكؿ عمػى قطػاع ػزة
هف ك ّؿ يوب (الحرب اإلسػرائيمية عمػى قطػاع ػزة ( 27ديسػهبر  2008ػ  17يىػاير  (،)2009هوقػع
 )2015 ،arabic-military.إذ أيػػدرت الحكوهػػة االس ػرائيمية ق ػ ار ار بتػػاريخ  20سػػبتهبر اعتبػػرت فيػػً
قطاع زة كياىا هعاديا ،هها حوؿ حيػاة ال مسػطيىييف الػى جحػيـ هػف الهعاىػاة والقٍػر بيػكؿ لػـ يسػبؽ لػً
هثيػػؿ (هرك ػػز ي ػػؤؤف الهػ ػرأة ،)6 ،2009،وكاى ػػت ٌ ػػذي االوض ػػاع كارثي ػػة الىت ػػائر بالدرج ػػة األول ػػى عم ػػى
الهرأة.
عممية "الرصاص المصبوب" العسكرية االسرائيمية ضد قطاع غزة وسكانو
ديسمبر  /2008يناير 2009
عىد حوالي الساعة  11:30هف يباح يوـ السبت الهوافؽ  27ديسػهبر ،2008بػدأت إسػرائيؿ
تى يػػذ عػػدواىٍا عمػػى قطػػاع ػزة تحػػت اسػػـ كعهميػػة الريػػاص الهيػػبوبك  -أو كهعركػػة ال رقػػافك كهػػا
أسػػهتٍا الهقاوهػػة ال مسػػطيىية( ،ويكبيػػديا )2015،لتىٍيٍػػا هػػف طػػرؼ واحػػد فجػػر يػػوـ األحػػد الهوافػػؽ 18
يىاير2009 /ـ؛ هخم ة ( )1411فمسطيىيا هف بيىٍـ ( )355ط ال و( )111سػيدة ،وهػف بػيف الضػحايا
( )176يخيػػا ههػػف يتجػػاوزوف ( 45عاهػػا) هػػف العهػػر( .هركػػز الهيػزاف لحقػػوؽ االىسػػاف،)3 ،2009،
وكاف اليوـ األوؿ في العدواف األكثر دهوية حيث يػاركت فيػً ( )80طػائرة حربيػة حيػث اسػتٍدفت عػدد
هػػف الهقػػار األهىيػػة وأٌػػداؼ أخػػرا فػػي أىحػػاء قطػػاع ػزة كافػػة؛ وسػػقط فػػي اليػػوـ األوؿ لمعػػدواف ()322
يٍيدا ويٍيدة ،هف بيىٍـ ( )129هف أفراد األهف واليرطة الذيف قتموا داخػؿ هقػراتٍـ وبعضػٍـ كػاف فػي
طابور عسكري بساحة التدريب في هديىة عرفات لميرطة ،كها قتؿ هػدير عػاـ اليػرطة فػي قطػاع ػزة.
(هركز الهيزاف لحقوؽ االىساف)4،
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واستخدهت قػوات االحػتالؿ اإلسػرائيمي فػي ٌػذا العػدواف كافػة األسػمحة الحربيػة هػف بريػة وجويػة
وبحريػػة ،حيػػث يػػاركت الطػػائرات الحربيػػة بأىواعٍػػا الهختم ػػة (ى اثػػة – عهوديػػة – هراقبػػة أو اسػػتطالع)
واستخدـ الطيراف الحربي أىواع هختم ة هف القذائؼ الياروخية .وكذلؾ األهر فيها يتعمؽ بالقوات البرية
حيث ياركت الػدبابات بأىواعٍػا وىػاقالت الجىػد وهدفعيػة الهيػداف الهتهركػزة عمػى حػدود ال يػؿ ،واألهػر
ى سً يتعمؽ بسالح البحرية حيث ياركت أىواع هختم ة هف الزوارؽ والبوارج الحربية .كها أيركت قػوات
االحتالؿ الجرافات الضػخهة فػي الهىػاطؽ التػي تو مػت فيٍػا بريػا ،وأهعىػت فػي تجريػؼ الهىػازؿ السػكىية
والهىيآت الهدىية الهختم ة والبىيػة التحتيػة كػالطرؽ الهريػوفة ،ويػبكات الكٍربػاء والهيػاي والٍػاتؼ ،كهػا
لػػـ تسػػمـ البىيػػة التحتيػػة لقطػػاع اليػػرؼ اليػػحي هػػف ٌػػذا العػػدواف األهػػر الػػذي أدا إلػػى تػػدىي الخػػدهات
اليػػحية الهقدهػػة لمه ػواطىيف بيػػكؿ خطيػػر ه ػا يعىػػي تعرضػػٍـ لهخػػاطر يػػحية كبي ػرة لمتمػػوث( .هركػػز
الهيزاف لحقػوؽ االىسػاف ،)3 ،2009،وبسػبب يػدة الػدهار والتجريػؼ كػاف هػف اليػعب عمػى الضػحايا
ههف ٌدهت هىػازلٍـ التعػرؼ عمػى أهػاكف هىػازلٍـ التػي جػرا تجري ٍػا وتجهيػع ركاهٍػا فػي أهػاكف بعيػدة
ىسػبيا ،وأحياىػا جػرا دفػػف الركػاـ فػي بػاطف األرض بطريقػػة تجعػؿ هػف اليػعب عمػػى هػف ٌػـ ليسػوا هػػف
سػػكاف الهكػػاف أف ييػػدقوا حجػػـ التػػدهير الػػذي وقػػع .كهػػا أف تمػػؾ القػوات أوق ػػت حػػاؿ الهػػدىييف وهىعػتٍـ
طيمػػة فتػ ػرة العػػدواف ال ػػذي توايػػؿ عم ػػى هػػدا ( )23يوه ػػا هػػف التهت ػػع بحيػػاتٍـ ،أو التوج ػػً إلػػى أه ػػاكف
عهمٍـ.

النساء الفمسطينيات والعدوان االسرائيمي في قطاع غزة
أحكهت سمطات االحتالؿ االسرائيمي قبضتٍا في إطار حيار ياهؿ ت رضً بالقوة عمى قطاع
زة ،حيث يعيش أكثر هف هميوف و ىيؼ الهميوف هف الهواطىيف حالة تويؼ بالكارثة االىساىية ،في
سجف كبير ،ال يتهتع ىػزالؤي بأبسػط حقػوقٍـ االىسػاىية ،إذ تتبػع سػمطات االحػتالؿ هىٍجػا يحكػـ السػيطرة
عمػػى الهعػػابر ويهىػػع السػػكاف هػػف السػ ر والتعمػػيـ والعػػالج فػػي ظػػؿ هعػػدالت فقػػر تتعػػدا  %80واختىػػاؽ
ي ػػاهؿ ألوض ػػاعً االقتي ػػادية واالجتهاعي ػػة واالىس ػػاىية( .الهرك ػػز ال مس ػػطيىي لحق ػػوؽ االىس ػػاف،2008،
)15-12
وعاىػػت الىسػػاء ال مسػػطيىيات هػػع بػػاقي سػػكاف قطػػاع ػزة ىتيجػػة لمتػػدٌور الكبيػػر فػػي األوضػػاع
الهعييية واالجتهاعية والى سية واالقتيادية ،إذ زادت أعباءٌػا ،هػع بمػوغ الحػدود القيػوا لهػا يهكػف أف
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تيػػمً الكػوارث أثىػػاء وبعػػد الحػػرب اإلس ػرائيمية عمػػى قطػػاع ػزة فػػي السػػابع والعيػػريف هػػف ديسػػهبر عػػاـ
 .2009-2008حيث بمغ عدد هف قتػؿ هػف اليػٍداء  1419يخيػا ،هػف بيػىٍـ  1167هػف الهػدىييف
بواقػع هػػا يقػارب  %83هػػف العػدد اإلجهػػالي لميػٍداء ،وويػػؿ عػدد الىسػػاء هػف بػػيف ٌػؤالء الهػػدىييف الػػى
 111اهرأة ،باإلضافة لهقتؿ  318ط ال ،وبمغت ىسبة ها ييكموف هف إجهالي الضحايا الهدىييف حوالي
( .%47الهركز ال مسطيىي لحقػوؽ االىسػاف )10 ،2009،ويػهمت عهميػات االحػتالؿ العدواىيػة ،تػدهير
كمػػي وجزئػػي  763هىػزال ت أرسػػً ىسػػاء ،باإلضػػافة لتػػدهير  10356هى ػزال ي أرسػػً رجػػاؿ سػواء كػػاف تػػدهي ار
جزئيا أو كميا ،وأدت الحرب عمى قطاع زة والتي لػـ تػزد عػف  22يوهػا إلػى تيػريد  107330السػكاف
الهقيهيف في ٌذي الهىازؿ( .هركز يؤوف الهرأة)6 ،2009 ،
وقػد أيػػب هعروفػػا لمهػراقبيف أف ت ازيػػد وتيػرة األعهػػاؿ العسػػكرية ضػػد الهػػدىييف ،تعىػػي بالضػػرورة
زيػػادة فػػي حجػػـ األعبػػاء التػػي تتحهمٍػػا اله ػرأة ،واضػػافة ثقيمػػة عمػػى كاٌمٍػػا الهثقػػؿ أيػػال بأعبػػاء ىتػػائر
الهعػػدالت الكبي ػرة هػػف اىتيػػار البطالػػة والتػػي بمغػػت أكثػػر هػػف  %45قبػػؿ الحػػرب  2009\2008عمػػى
قطاع زة( ،الهركز ال مسطيىي لحقوؽ االىساف،)5 ،2008،وازدياد هعدالت العىؼ ضد الهرأة وارت اع
وتي ػ ػرة العىػ ػػؼ الػ ػػداخمي .وكػ ػػذلؾ ت ارجػ ػػع كبيػ ػػر فػ ػػي هسػ ػػتوا الخػ ػػدهات اليػ ػػحية والتعمػ ػػيـ والهسػ ػػاعدات
االجتهاعية وارت اع هعدؿ ال قر بيف األسر لييؿ ( %52الهركز ال مسطيىي لحقػوؽ االىسػاف،2009 ،
 ،)6وتػػدهير البىيػػة التحتيػػة الهتعمقػػة بهيػػاي اليػػرب وخػػدهات اليػػرؼ اليػػحي والتمػػوث البيئػػي (هركػػز
الهيزاف لحقوؽ االىساف )6-5 ،2009،والكٍربػاء الهقطوعػة أ مػب الوقػت ،باإلضػافة لتػدٌور كبيػر فػي
هستوا احت ارـ حقوؽ االىساف ويوف الحريات العاهة لمهواطىيف(أهىيستي.)5 ،2005 ،
وفيها تأخذ األوضاع بالتدٌور ،يتعهؽ أيضا الضغط الهجتهعي والعىؼ العائمي ضد الهرأة فػي
ظؿ ضعؼ آليات الحهاية التي يهكف لمهؤسسة الرسهية ،هثؿ القواىيف وجٍات اى اذي ،أف تقدهٍا لمهرأة،
حيث ازدٌار الىزعة العيائرية وسيادة ه اٌيهٍا بيكؿ يدفع بالهرأة وبالهجتهع بأسػري إلػى الخمػؼ اهتثػاال
لتمؾ اله اٌيـ( .أهىيستي)7 ،2005،
وترضػػخ الىسػػاء فػػي قطػػاع ػزة فػػي هجهػػؿ يػػؤوف حيػػاتٍف ،تحػػت وطػػأة هجهوعػػة هعقػػدة هػػف
العواهؿ الثقافية واالجتهاعيػة واالقتيػادية التػي تسػود فػي الهجتهػع وترسػـ حػدودا ارسػخة لت ايػيؿ حيػاة
الىساء في أوقات السمـ والحرب ،ففف هعاىاة الىساء تتضاعؼ ىتيجة لٍذي الهحددات في أوقات الحروب
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وها يىتر عىٍا هف آالـ وهعاىاة وفقداف وضعؼ وٌياية واىكياؼ و يري هف هعػاىي القٍػر واأللػـ الػذي
يهكف أف يمحؽ بٍا.

المرأة في االتفاقيات الدولية في أوقات النزاعات المسمحة
تىص البية االت اقيات الدولية عمى هى الهرأة حهاية خاية وقػت احتػداـ الى ازعػات الهسػمحة،
بها فيٍا ات اقية جىيؼ الرابعة الهوقعة عػاـ  ،1949وكػذلؾ القػاىوف الػدولي االىسػاىي والعٍػديف الػدولييف
الخايػػيف بػػالحقوؽ الهدىيػػة والسياسػػية واالقتيػػادية واالجتهاعيػػة والثقافيػػة ،باإلضػػافة الت اقيػػة كسػػيداوك
الخايػػة بهىاٌضػػة جهيػػع ايػػكاؿ التهييػػز ضػػد اله ػرأة .ويٍػػدؼ القػػاىوف الػػدولي االىسػػاىي إلػػى تجىي ػب
الهػػدىييف وبضػػهىٍـ اله ػرأة واألط ػػاؿ وجهيػػع االيػػخاص يػػر الهي ػاركيف فػػي القتػػاؿ ،ويػػالت الحػػروب
والهعاىاة التي تتسبب بٍا الحروب والهىازعات بيف قوا هسمحة.
وقػػد خييػػت الجهعيػػة العاهػػة ل هػػـ الهتحػػدة باإلضػػافة الت اقيػػة جىيػػؼ ،إعالىػػا خايػػا بيػػأف
حهايػػة الىسػػاء واألط ػػاؿ فػػي الهىازعػػات الهسػػمحة وحػػاالت الط ػوارئ ،حيػػث أكػػد اإلعػػالف ،والسػػيها فػػي
الهادة الرابعة والهادة الخاهسة وكذلؾ السادسة هىً عمى تجريـ جهيع أيػكاؿ القهػع والقسػوة التػي ترتكػب
ضػػد الىسػػاء واألط ػػاؿ ،بهػػا فػػي ذلػػؾ ٌػػدـ الهىػػازؿ السػػكىية وتٍجيػػر السػػكاف قسػريا عػػف هىػػازلٍـ( .هركػػز
الهيزاف لحقوؽ االىساف وآخروف)15 ،2014،
واعتهد هجمػس األهػف باإلجهػاع فػي أكتػوبر  ،2000القػرار ال ارئػد بيػأف الهػرأة ،والسػالـ واألهػف
وٌو القرار  .1325وحث القرار الدوؿ األعضاء عمى زيادة تهثيؿ دور الهرأة في جهيع هستويات يىع
القرار لهىػع اليػراعات وادارتٍػا وتسػويتٍا .كهػا قػاـ ألهػيف العػاـ بتعيػيف العديػد هػف الىسػاء كههػثالت لػً
وهبعوثػػات خايػػات ،وتوسػػيع الػػدور الػػذي تضػػطمع بػػً اله ػرأة وهسػػاٌهتٍا فػػي عهميػػات األهػػـ الهتحػػدة
ػر السػػتهرار االىتٍاكػػات الهوجٍػػة ضػػد الىسػػاء فػػي الى ازعػػات الهسػػمحة فػػي
الهيداىيػة ،وقػػد جػػاء الق ػرار ىظػ ا
جهيع أىحاء العالـ( .هركز الهيزاف لحقوؽ االىساف وآخروف)16 ،2014،
وتىػػاوؿ الق ػرار  1325عػػدة بىػػود ،ايػػتهمت عمػػى أٌهيػػة تحسػػيف الحهايػػة لمه ػرأة ضػػد اىتٍاكػػات
حقػػوؽ اإلىسػػاف ،والحاجػػة إلػػى تػػوفير فػػرص الويػػوؿ إلػػى الخػػدهات والعدالػػة فػػي حػػاالت الىػزاع الهسػػم
كها ىػص عميٍػا قػاىوف حقػوؽ االىسػاف وات اقيػة جىيػؼ الرابعػة .ودعػا القػرار كافػة األطػراؼ الػى( :هركػز
الهيزاف لحقوؽ االىساف و آخروف)16 ،2014،
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 .1توفير الحهاية لمىساء وال تيات هف كافة ايكاؿ

العىؼ الهبىي عمى الىوع االجتهاعي ،في

األوضاع التي تسودٌا ىزاعات ويراعات هسمحة.
 .2ضرورة احتراـ الطبيعة والي ة الهدىية واإلىساىية لهخيهات وهراكز الالجئيف ،والىازحيف قس ار
واألخذ بعيف االعتبار والحسباف االحتياجات الخاية لمىساء والبىات ،في تمؾ الهراكز والهخيهات.
 .3تحسيف فرص الويوؿ بعدالة إلى كافة الخدهات والتي يستىد بٍا القرار لقواعد القاىوف االىساىي
الدولي.
 .4يؤكد القرار 1325عمى تحهؿ كافة الدوؿ هسؤولية الحد وىٍاية االفالت هف العقاب ويدعو إلى
هحاكهة هرتكبي الجرائـ وجرائـ الحرب ،بها فيٍا العىؼ الجىسي وكافة ايكاؿ العىؼ األخرا التي
تتعرض لٍا الىساء وال تيات ،كها يؤكد عدـ استثىاء ٌذي الجرائـ هف احكاـ الع و قدر االهكاف.
ويىص القاىوف الدولي االىساىي عمى هبدأ التهييز ،وييتهؿ هبدأ التهييز الذي ٌو بهثابة حجر
الزاوية لمقاىوف الدولي االىساىي ،عمى قيود وضعت لتحديد هبدأ الضرورة الحربية ،حيث أف وجود
الضرورة الحربية ال يى ي ضرورة ،أف تتىاسب األعهاؿ العسكرية هع الٍدؼ الهرجو تحقيقً ،لذا
ففىً يجب أف تبقى هحظورة تمؾ األعهاؿ ،التي قد يىتر عىٍا خسائر في األرواح أو في
الههتمكات ،وليس لٍا عالقة بالعهميات أو الىتائر الهتوقع تحقيقٍا .كها يجب عمى القوات
الهتحاربة – في سياؽ تى يذٌا لمعهميات الحربية  -أف تهيز بيف األٌداؼ الهدىية و يرٌا هف
األٌداؼ ،وكذلؾ التهييز في استخداـ وسائؿ القوة هف حيث األساليب أو األسمحة الهستخدهة،
بها يضهف إحداث أقؿ أضرار وهعاىاة ههكىة( .الهركز ال مسطيىي لحقوؽ االىساف،2008 ،
.)36
إف هبدأ التهييز يوفر الحهاية لغير الهقاتميف ،ول عياف الهدىييف بطريقتيف أساسيتيفٌ ،ها :األولى
أال يٍاجـ الهتحاربوف ،الهدىييف واالعياف الهدىية ،والثاىية ٌي أف هف الواجب اتخاذ جهيع
االحتياطات العهمية عىد يف أي ٌجوـ هف أجؿ تجىب الحاؽ أذا ير ضروري بغير الهقاتميف
(الهركز ال مسطيىي لحقوؽ االىساف.)12 ،

54

وبالىظر لتمؾ الىيوص القاىوىية الواردة في الهعاٌدات والهواثيؽ الدولية لحقوؽ االىسػاف ،ىجػد
أف الهرأة ال مسطيىية ال تتهتع بٍػذي الحهايػة أو الحقػوؽ الهىيػوص عميٍػا ،وأف االحػتالؿ االسػرائيمي قػد
اىتٍؾ بوضوح تمؾ القواىيف و الحقوؽ هىذ قياـ دولتً وحتى اليوـ.

أثر الحصار االسرائيمي كأحد أشكال العدوان عمى حياة النساء الفمسطينيات في قطاع غزة
الحيار ٌو تدبير حربي تتخذي دولة هحاربة ضد دولة أخرا ،بقيد حرهاىٍا هف التوايؿ هع
العػالـ الخػػارجي ،ويػػتـ ذلػػؾ عػػف طريػؽ البحػػر بهىػػع السػ ف هػػف الػدخوؿ إلػػى هػواىئ الدولػػة الهحايػرة أو
االقتراب هف سػواحمٍا ،أو االىطػالؽ هىٍػا ،وعػف طريػؽ الجػو بهىػع ٌبػوط الطػائرات فػي هطػارات الدولػة
القابعة تحت الحيار أو االقالع هىٍا ،وعف طريؽ البر بقطع اتياالت الدولة بالخارج .ويحيط بقطاع
زة ،ستة هعابر هف اليهاؿ والجىوب واليرؽ ،وجهيعٍا تقع تحت سيطرة االحتالؿ االسرائيمي بها فيٍػا
هعبر رف  ،وٌو الهعبر الوحيد لتىقؿ األفراد( .العيمة وحهد)2015 ،
ولػ ػيس فق ػػط القت ػػؿ و االي ػػابة ٌ ػػو ه ػػا واجٍت ػػً الىس ػػاء ال مس ػػطيىيات ه ػػف ههارس ػػات االح ػػتالؿ
االس ػرائيمي الهىتٍكػػة لمهواثيػػؽ واألع ػراؼ الدوليػػة ،ولكىٍػػا أيضػػا ذاقػػت األه ػريف ىتيجػػة لسياسػػة الحيػػار
الهيػػدد اله ػػروض عمػػى ال مسػػطيىييف ،حيػػث قطػػع االهػػدادات اليػػحية واال ذيػػة وه ػواد البىػػاء وحرهػػاف
الهرضى هف الس ر لمعالج في الخارج ،اذ توفى  29هف الهرضى خالؿ العاـ  ،2008هف قطاع زة،
بيىٍـ  11اهرأة و  5أط اؿ كىتيجة يارخة لهىعٍـ هف الهغادرة أو تػأخير التيػري بهغػادرتٍـ (.هركػز
يؤوف الهرأة)15 ،2009 ،
ويعتبر الحيار اله روض عمى قطاع زة هف قبؿ اسرائيؿ عهال عدواىيا باهتياز ،أضر بالهجتهع إض ار ار
ػر ،واىعكسػػت خطورتػػً فػػي تػػدىي هسػػتوا العػػيش اليػػوهي لم مسػػطيىييف فػػي قطػػاع ػزة بهعػػدالت يػػر
كبيػ ا
هسبوقة هىذ االحتالؿ االسرائيمي لمقطاع عاـ (.1967هركز الهيزاف لحقوؽ االىساف)13 ،2014 ،

وقد أثػر تػدهير البىيػة االقتيػادية ب عػؿ العػدواف والحيػار االسػرائيمي ،تػأثي ار عهيقػا عمػى الهػرأة
كهتمقػي أخيػػر لػػدائرة العىػػؼ الهتوايػػمة والضػػغط فػػي العائمػػة وفػػي الهجتهػػع ،إذ ي ػػرض عميٍػػا أف تواجػػً
طمبا هتزايدا ،بي تٍا هف يقوـ باالعتىاء باألسرة ويٍتـ بيؤوف اليغار وكػذلؾ كبػار السػف .وٌػي كػذلؾ
هف يتدبر األهور الهعييية اليوهية في ذات الوقت الذي ي رض عميٍا فيً قيود اجتهاعية وعىػؼ عػائمي
هتزايد هف قبؿ أفراد األسرة الذكور ،الذيف ال يستطيعوف القياـ بواجباتٍـ كهعيميف أساسييف ل سرة بسبب
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ظ ػػروؼ ال ق ػػر والبطال ػػة والحي ػػار ،هه ػػا يض ػػطرٌـ لت ري ػػغ إحب ػػاطٍـ عى ػػا عائمي ػػا يي ػػب عم ػػى الىس ػػاء
(اهىيستي.)8 ،2005 ،
وهػػف ااثػػار الىاجهػػة عػػف سياسػػة الحيػػار ،والتػػي اىعكسػػت هباي ػرة عمػػى الهػرأة ،زيػػادة األعبػػاء
الهمقػػاة عمػػى كاٌمٍػػا ىتيجػػة لجهيػػع أيػػكاؿ العػػدواف االسػرائيمي الههارسػػة ،هثػػؿ استيػػٍاد هعيػػؿ األسػرة أو
اعتقالً ،أو تحولً لعاطؿ عف العهؿ ،بسبب الحيار واال الؽ ،أو بسػبب كوىػً هعاقػا بسػبب االيػابة
التػي يعاىيٍػػا جػراء العػدواف ،كػػؿ ذلػػؾ ،يثقػػؿ عمػى الهػرأة ويحولٍػػا الػػى هعيمػة رئيسػػية ألط الٍػػا ويعرضػػٍا
لضػػغوط الهجتهػػع واسػػتغالؿ الهسػػتغميف لظروفٍػػا ،أو يجعػػؿ هىٍػػا هتسػولة بػػأبواب الهؤسسػػات اإل اثيػػة،
والخدهيػػة ،تس ػػتجدي ه ػػىٍـ الهسػػاعدة الت ػػي ل ػػـ تك مٍػػا لٍػ ػا و ألسػػرتٍا الحكوهػػة الهس ػػؤولة .وه ػػف ااث ػػار
الهىعكسػػة أيضػػا عمػػى اله ػرأة ،ىتيجػػة ألعهػػاؿ االحػػتالؿ العدواىيػػة ،ازديػػاد ظػػاٌرة الػػزواج الهبكػػر كىتيج ػة
طبيعيػػة الزديػػاد هعػػدالت ال قػػر والبطالػػة ىتيجػػة لمحيػػار ودهػػار البىيػػة التحتيػػة لالقتيػػاد الهحمػػي ،الػػذي
أحدثتً العهميات العسكرية االسػرائيمية الهتواليػة ضػد اليػعب ال مسػطيىي( .هركػز يػؤوف الهػرأة،2003 ،
)25-20
وتوضػ الد ارسػػات أف الحيػػار االسػرائيمي واعتػػداءات االحػػتالؿ الهتكػػررة قػػد تركػػت أثػ ار عهيقػػا
فػػي حيػػاة وى ػػوس الهػواطىيف فػػي قطػػاع ػزة ،وكػػاف اىعكػػاس ذلػػؾ يػػديدا عمػػى الىسػػاء بالتحديػػد .إذ ت يػػد
دراسة حوؿك الحيار االسرائيمي وتأثيراتً الى سية عمػى السػكاف ال مسػطيىييف فػي قطػاع ػزة ،أف البيػة
السكاف يعاىوف هػف قمػؽ واكتئػاب وأف حػوالي  %9هػف السػكاف يعػاىوف هػف اكتئػاب يػديد بحاجػة يػديدة
وهاسػػة لمعػػالج الى سػػي والطػػب ى سػػي ،وأف  %60هػػف اابػػاء أيػػب أكثػػر عى ػػا وعيػػبية ضػػد األـ و
 %77هػػف األهٍػػات أيػػبحف أكثػػر عيػػبية هػػع األب واألبىػػاء ب عػػؿ الحيػػار و  %84هػػف األهٍػػات
أيبحف أكثر خوفا وعزلة عها قبؿ( .هركز يؤوف الهرأة )20 ،كهػا أظٍػرت د ارسػة أخػرا بعىػوافك آثػار
الحرب عمى اليحة الى سية لموالديفك ،يدرت عف برىاهر زة لميحة الى سية عاـ  ،2009أف الىساء
ك ػػف أكث ػػر تعرض ػػا ل ح ػػداث الي ػػادهة بالهقارى ػػة ه ػػع الرج ػػاؿ ،وحػ ػوالي  %97ه ػػف الوال ػػديف ل ػػـ يي ػػعروا
باألهػػاف أو بقػػدرتٍـ عمػػى حهايػػة ذويٍػػـ ،حتػػى وٌػػـ داخػػؿ بيػػوتٍـ( .هركػػز يػػؤوف اله ػرأة )20 ،وتيػػير
الدراسات إلى أف واحدة هف كؿ خهس ىساء في قطاع زة تعرضت ألذا هبايػر فػي األهػواؿ واألرواح
ىتيجػػة االعتػػداءات اإلسػرائيمية ،كهػػا أف ثػػالث هػػف كػػؿ أربػػع ىسػػاء فػػي قطػػاع ػزة كػػف ضػػحية خػػوؼ أو
رعب بسبب االعتداءات اإلسرائيمية في السىوات الهاضية وواحدة هف كؿ اهرأتيف تعرضت ألذا هباير
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هػػف قبػػؿ االحػػتالؿ تهثػػؿ فػػي إيػػابة فػػي األرواح هىٍػػا  %24حػػاالت استيػػٍاد ،وواحػػدة هػػف كػػؿ خهػػس
ىسػػاء تعرضػػف ألذا هبايػػر هػػف االحػػتالؿ تهثػػؿ بضػػرر أيػػاب البيػػوت هىٍػػا  %14حالػػة ٌػػدـ كاهػػؿ
لمبيت وٌ %57دـ جزئي( .هركز يؤوف الهرأة)15 ،
وههػػا س ػػبؽ ف ػػفف الي ػػورة العاهػػة لواق ػػع الىس ػػاء ال مس ػػطيىيات ف ػػي قطػػاع ػػزة ف ػػي ظ ػػؿ الع ػػدواف
االسرائيمي بأيكالً الهختم ػة هػف عهميػات عسػكرية هتكػررة ،هت اوتػة االحجػاـ واأليػكاؿ ،وحيػار هيػدد
بػ ار وبحػ ار وج ػوا ،حػػوؿ القطػػاع إلػػى سػػجف كبيػػر ،يهىػػع عمػػى سػػكاىً ههارسػػة حيػػاتٍـ بيػػكؿ طبيعػػي ،قػػد
جعػػؿ هػػف حيػػاة الىسػػاء أهػ ار بػػالغ اليػػعوبة لٍػػف وألسػػرٌف وأفقػػدٌف اليػػعور باألهػػاف واألهػػف واالسػػتقرار،
وأدخؿ الخوؼ إلى بيوتٍف وسمط عميٍف القمؽ واالكتئاب.
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الفصــن الجالح
إجـــــراءات الدراســــة
 مكام
 منهةةةةج ا الالةةةةةةةةةةةة
 جم نةةع ا الالةةةةةةةةةةة
 ع نةةةة ا الالةةةةةةةةةةةة
 أاوا ا الالةةةةةةةةةةة
 األلا ب ااحصةائة
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الفصل الثالث
إجراءات الدراسة
مقدمة:
تعػػرض الباحثػػة فػػي ٌػػذا ال يػػؿ الخط ػوات واإلج ػراءات الهتبعػػة فػػي الجاىػػب الهيػػداىي فػػي ٌ ػذي
الد ارسػػة هػػف حيػػث هىٍجيػػة البحػػث العمهػػي والهيػػداىي ،وهجتهػػع الد ارسػػة األيػػمي ،والعيىػػة التػػي طبقػػت
عميٍا الدراسة ،واألدوات التي استخدهتٍا الباحثة بدراستٍا ،والهعالجػات اإلحيػائية التػي اسػتخدهت فػي
تحميػػؿ البياىػػات الختبػػار يػػدؽ وثبػػات األدوات وكػػذلؾ التويػػؿ إلػػى الىتػػائر الىٍائيػػة لمدراسة،وضػػهف
الخطوات االستداللية التي زودىا بٍا هف برىاهر الدراسات العميا وحسب آليات وخطػوات البحػث العمهػي
اليحي والهت ؽ عميً ،لمويوؿ إلي ىتائر دقيقة يهكػف لىػا أف ىقػدهٍا إلػي ااخػريف هبسػطة وذات بىػاء
عمهي ،وعميً اتبعىا الخطوات التالية:

نوع الدراسة
تىػدرج ٌػػذي الد ارسػػة ضػهف البحػػوث الويػ ية التػي تٍػػتـ بد ارسػػة الحقػائؽ الهحيطػػة بػػالظواٌر و األحػػداث
القائهة ،فتقوـ بتيوير و تحميؿ و تقويـ خيائص هجهوعة هعيىة ،أو هوقؼ هعيف ،يغمب عميً يػ ة
التحديػد (حسػػيف ،)434 ،4331،و ٌػػي هػػف الطػػرؽ التػػي يهكػػف لمبػػاحثيف هػػف خاللٍػػا ويػػؼ الظػواٌر
األخ ػػرا اله ػػؤثرة ،و الهت ػػأثرة فيٍ ػػا (ه ازٌػ ػرة )421 ،0242،و ذل ػػؾ بتجهي ػػع البياى ػػات و الهعموه ػػات ،و
تحميمٍا ،و ت سيرٌا ،الستخالص دالالتٍا ،و ايدار تعميهات بيأىٍا .لٍذا تسعى ٌػذي الد ارسػة لويػؼ
و تحميؿ التغطية اليح ية لقضايا الىساء ال مسطيىيات أثىاء وبعد الحػرب االسػرائيمية 0225 -0224
عمى قطاع زة ،وهف ثـ يرح وتحميؿ أىهاط التغطية اليح ية ارتباطا بالقضايا التي يتـ تىاولٍا.

منيج الدراسة:
استخدهت الباحثة في إطار البحث عدة هىاٌر ٌػي :هػىٍر الهسػ والهػىٍر الهقػارف والهػىٍر التػاريخي
عمى الىحو التالي:
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منيج المسح اإلعالمي:
يعػػد هػػف أكثػػر الهىػػاٌر اسػػتخداها فػػي الد ارسػػات اإلعالهيػػة بٍػػدؼ الحيػػوؿ عمػػى بياىػػات وهعموهػػات
وأويػػاؼ عػػف الظػػاٌرة هوضػػع الد ارسػػة ،وٌػػي ٌىػػا هعالجػػة اليػػحؼ ال مسػػطيىية الػػثالث لقضػػايا اله ػرأة
أثىػاء الحػرب و بعػدٌا ،وضػهف ٌػذا الهػىٍر اسػتخدـ أسػموب تحميػؿ الهضػهوف الػذي يعػد أحػد األسػػاليب
البحثية التي تستخدـ في ويؼ الهحتوا ،أو الهضهوف لمهادة اإلعالهية وي ا هوضوعيا وكهيا وأداتً
استهارة تحميػؿ الهضػهوف ،فٍػو جٍػد عمهػي هػىظـ لمحيػوؿ عمػى بياىػات و هعموهػات أو أويػاؼ عػف
الظاٌرة ،أو هجهوعة الظواٌر هوضع البحث( .حسيف)147 ،1995 ،
المنيج المقارن
ويسػ ػػتخدـ ٌػ ػػذا الهػ ػػىٍر لمهقارىػ ػػة بػ ػػيف اليػ ػػحؼ هحػ ػػؿ الد ارسػ ػػة ،وذلػ ػػؾ لمكيػ ػػؼ عػ ػػف جواىػ ػػب االت ػ ػػاؽ
واالختالؼ بيىٍها هف حيث ىوعية القضػايا ،وطػرؽ هعالجتٍػا ،واتجاٌػات تمػؾ الهعالجػة ،وهػدا تأثيرٌػا
عمى طبيعة قضايا الهرأة الهعالجة .و عهدت الباحثة الى استخداـ ٌذا الهىٍر لمهقارىػة بػيف الهعالجػات
اليح ية في يحؼ الدراسة ،لهعرفػة هػدا االت ػاؽ و االخػتالؼ فػي قضػايا الهػرأة أثىػاء و بعػد الحػرب
 2009/2008عمى قطاع زة( .عهر)237 ،1994 ،
المنيج التاريخي
ويعػد هػػف أكثػر هىػػاٌر البحػػث اسػتخداها و يٍػػدؼ إلػى ويػػؼ وتوثيػػؽ وتحميػؿ األحػػداث التػي تهػػت فػػي
الهاضػػي لمويػػوؿ الػػى تعهيهػػات ت سػػر الهاضػػي والحاضػػر ،وتس ػاعد عمػػى التىبػػؤ بالهسػػتقبؿ( .حسػػيف،
.)131 ،2006
ولقػد تػـ اسػتخداـ ٌػذا الهػىٍر فػي تجهيػع وتوثيػؽ هػا هضػى هػف أحػداث حػوؿ قضػايا الهػرأة ال مسػػطيىية،
ود ارسػػتٍا وتحميمٍػػا وت سػػيرٌا عمػػى أسػػس هىٍجيػػة عمهيػػة ودقيقػػة بٍػػدؼ التويػػؿ إلػػى الحقػػائؽ الهسػػاعدة
عمى فٍـ الهاضي والحاضر ،والتىبؤ بالهستقبؿ.
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مجتمع الدراسة:
يتكوف هجتهع الدراسة هف هجهوعة هف اله ردات التي تيترؾ في ي ات و خيائص هحددة ،و
هجتهع الدراسة ٌو الذي ييهؿ جهيع ه ردات الدراسة ،أي ٌو الكؿ الذي ىر ب بدراستً( .خميؿ،
.)12 ،2009
ييتهؿ هجتهع الدراسة عمى اليحؼ ال مسطيىية الثالث :يحي ة األياـ ،يحي ة الحياة ويحي ة
فمسطيف ،حيث أف ٌذي اليحؼ ٌي األيٍر عمى الهستوي ال مسطيىي في قطاع زة ،باإلضافة إلى
أف ٌذي اليحؼ تعتبر هف اليحؼ التي تعبر عف فئات سياسية هختم ة هف اليعب ال مسطيىي .وهف
خالؿ تىاوؿ عدد واحد هف كؿ أسبوع هف اليحؼ الثالث ل ترة زهىية تحددت بأربع وعيريف أسبوع
( 6يٍور) تبدأ هىذ اليوـ األوؿ لمحرب ( 27ديسهبر  2008وتىتٍي هع ىٍاية الىيؼ األوؿ هف العاـ
 .2009أي بواقع  72عددا كاهال هف تمؾ اليحؼ .وسيجري اختيار عيىة البحث بطريقة عيوائية
هىتظهة ،عمى أساس تحديد يوـ واحد هف كؿ أسبوع وهف كؿ يحي ة وتكرار ٌذي العهمية حتى ىٍاية
ال ترة الزهىية هوضوع البحث.

عينة الدراسة :
وىظ ار لكبر هجتهع الدراسة ،وعدـ قدرة الباحثة عمى تحميؿ هضاهيف جهيع أعداد اليػحؼ ال مسػطيىية،
فقد اعتهػدت الباحثػة أسػموب العيىػة .وتيػىؼ عيىػة الد ارسػة ضػهف العيىػات الهختمطػة (العيػوائية و يػر
العيوائية) ،حيث تـ اختيار كال هف يحي ة األياـ ويحي ة الحياة الجديدة ويحي ة فمسػطيف حيث أن
هذه الصحف هي األشهر على المستوي الللستني ي تي عنتزة تاإلض فز إتز أ لتى أن هتذه الصتحف
وعوفر من الصحف الوي وعفر عن ئزت سيزسيأ مخوللأ من الشعب الللستني ي .وقػد تػـ اختيػار األعػداد
اليػػادرة ضػػهف ال ت ػرة هػػف  05ديسػػهبر  0224وحتػػى  32يوىيػػو  0225بيػػكؿ احتهػػالي طبقػػي هػػف
اليػػحؼ الثالثػػة والبػػالغ عػػددٌا  03إيػػدا ار لكػػؿ يػػحي ة باسػػتثىاء يػػحي ة فمسػػطيف التػػي توق ػػت عػػف
اليدور أثىاء الحرب و بٍذا تـ دراسة  01عدد هىٍا فقط و لػيس  ،03وبالتػالي يكػوف هجهػوع األعػداد
التي تـ هسحٍا  34إيدا ار .وتـ تحديد العدد عف طريػؽ اسػتخداـ العيىػة العيػوائية الهىتظهػة بحيػث تػـ
اختيػػار عػػدد يػػوـ االثىػػيف هػػف كػػؿ أسػػبوع خػػالؿ فت ػرة الد ارسػػة .اعتبػػرت الباحثػػة الخبػػر الهتعمػػؽ بقضػػايا
الىساء ٌو وحدة الهعايىة خالؿ ٌذي الدراسة.
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أدوات الدراسة:
اعتهػػدت الباحثػػة عمػػى أداة تحميػػؿ الهضػػهوف ،حيػػث أىٍػػا ك اسػػموب عمهػػي يسػػعى الػػى ويػػؼ الهحتػػوا
الظػػاٌر والهضػػهوف الي ػري لمهػػادة االعالهيػػة اله ػراد تحميمٍػػا تمبي ػة لالحتياجػػات البحثيػػة فػػي تسػػاؤالت
البحػػث و فروضػػًك (حسػػيف )033 ،0222 ،وقاهػػت الباحثػػة بفعػػداد اسػػتهارة ك تحميػػؿ الهضػػهوف ك بعػػد
هراجعتٍػ ػػا عػ ػػدد هػ ػػف األدبيػ ػػات والد ارسػ ػػات ذات العالقػ ػػة بهوضػ ػػوع الد ارسػ ػػة ،واالطػ ػػالع عمػ ػػى األدوات
الهستخدهة في تمؾ الد ارسػات والبحػوث ذات العالقػة بالهوضػوع ،ثػـ قاهػت بتحديػد فئػات االسػتهارة وفقػا
ألٌداؼ الدراسة وأسئمتٍا ،وقد تـ تحكيهٍا وتجريبٍا لمتأكد هف سالهتٍا وهىاسبتٍا لتحميؿ هادة الدراسة.

استمارة تحميل المضمون:
يعرؼ تحميؿ الهضهوف بأىً هجهوعة هف الخطوات الهىٍجية التي تسعي إلى اكتياؼ الهعاىي الكاهىة
في الهحتوا والعالقات االرتباطية بٍذي الهعاىي ،هف خالؿ البحث الكهي الهوضوعي ،والهىظـ لسهات
الظاٌرة في ٌذا الهحتوا( .حسيف)021 ،0222 ،
ويعتبر تحميؿ الهضهوف هف أكثر األساليب البحثية هالءهة لهوضوع الدراسة .قد يههت الباحثة
استهارة تحميؿ الهضهوف كأداة لتحميؿ هضهوف األخبار لقضايا الىساء ال مسطيىيات أثىاء وبعد الحرب
االسرائيمية  0225 -0224عمى قطاع زة ،استىادا إلى األدبيات الهىيورة ذات العالقة .تيتهؿ
االستهارة عمى ست قضايا رئيسة وٌي القضايا السياسية (قضايا هتعمقة باالحتالؿ ،وقضايا سياسية
داخمية) ،القضايا االجتهاعية ،القضايا االقتيادية ،القضايا اليحية ،القضايا اإلىساىية والقضايا
التعميهية والثقافية ،باإلضافة لقضايا أخرا ،وقد أدرجت الباحثة تحت كؿ ىوع هف القضايا سابقة الذكر
هجهوعة هف العىاويف ال رعية حريا عمى توييؼ ٌذي القضايا بيكؿ واض  .وكذلؾ قاهت الباحثة
بتىاوؿ سبع فئات هرتبطة بال ىوف اليح ية وٌي فئة الهيدر ،الهجاؿ الجغرافي ،القائـ باالتياؿ،
هوقع الهادة هف اليحي ة ،هوقع الهادة هف الي حة وفئة العىاير التيبوجرافية.
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فئات التحميل:
ويقيد ب ئات التحميؿ ك هجهوعة هف التيىي ات أو ال يػائؿ التػي يقػوـ الباحػث بفعػدادٌا طبقػا لىوعيػة
الهضػػهوف و هحتػواي ،لكػػي يسػػتخدهٍا فػػي ويػػؼ ٌػػذا الهضػػهوف وتيػػىي ًك (حسػػيف،)265 ،2006 ،
وقاهت الباحثة بفعػداد التيػىي ات ،طبقػا لمهضػهوف وهحتػواي وأٌػداؼ التحميػؿ ،السػتخداهٍا فػي ويػؼ
الهضهوف بهوضوعية ويهوؿ وسٍولة .وتىقسـ فئات التحميؿ إلى ىوعيف رئيسييف ٌها:
أوال :فئة المضمون " ماذا قيل"
يجري في ٌذي ال ئة تيىيؼ هف فئات تحميؿ الهضهوف التيىيؼ تبعا لمهوضوعات ،لتجيب عمى
األسئمة الرئيسة الخاية بالهوضوع هحؿ الدراسة والبحث ،واإلجابة عىً يترتب عميٍا تحديد درجة
األٌهية ،أو التركيز الىسبي الذي توليً الهادة اإلعالهية لمىقاط الهختم ة في الهضهوف ،وقد ت رع عف
ٌذي ال ئة فئات أخرا ٌي:
 -1القضايا السياسية :وتيهؿ ىوعيف هف القضايا ،األولى وٌي الهتعمقة بكافة أيكاؿ العدواف
االسرائيمي عمى حياة الهرأة سواء بالقتؿ ،أو اإليابة ،أو الحرؽ ،أو التسبب باإلعاقة ،أو اإلجٍاض،
أو هوت الهولود ،أو فقداف أحد أفراد األسرة ،أو فقداف الهسكف ،أو الىزوح هىً ٌربا هف خطر العدواف،
أو ٌدـ الهمكية االقتيادية التي توفر اإلعالة لمهرأة وأسرتٍا ،أو االىقطاع عف الهدرسة ،أو الجاهعة
بسبب إ القٍا ب عؿ العدواف عميٍا ،أو استخداهٍا كهمجأ لمىازحيف هف بيوتٍـ في الهىاطؽ الهٍددة
بالعدواف هف قبؿ االحتالؿ ،أو تمؾ القضايا الهتعمقة باألسيرات ،أو بعائالت األسرا ،وأي هوضوع ذي
عالقة بأي يكؿ هف األيكاؿ بالعدواف اإلسرائيمي وههارساتً واجراءاتً ضد ال مسطيىييف والهجتهع
ال مسطيىي ولً تأثير هباير أو ير هباير عمى الهرأة.
أها القضية الثانية التي تيهمٍا فئة القضايا السياسية فٍي تمؾ األىيطة الدالة عمى كافة هوضوعات
الىياط السياسي عمى اليعيد الداخمي الهتعمؽ بالهرأة سواء هياركة في يىاعة الحدث أو الىياط ،أو
هتعمؽ بٍا هوضوعا وهستٍدفة هف ٌذا الىياط أو الحدث ،هثؿ:
المشاركة في صنع القرار ،ويقيد بً هياركة الهرأة في الهواقع العميا هف الٍياكؿ ،واألطر السياسيةهثؿ الحكوهة ،الهجمس التيريعي ،الحزب ،الهىظهة الحزبية ،أو السياسية ،و يري .
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الزيارات والوفود السياسية ،ويقيد بٍا كؿ ىياط قاهت بً الهرأة لً عالقة باستقباؿ ،أو استضافة،أو المقاء هع الوفود التي قاهت بالزيارة ،أو أف اله أرة يكمت ٌذي الوفود وقاهت بىياط ،أو أىٍا كاىت
هستٍدفة هف قبؿ ٌذي الوفود وٌذي الزيارات.
التثقيف السياسي ويتهثؿ في الىدوات والمقاءات وورش العهؿ التي بادرت الىساء لعقدٌا ،أواستٍدفت هف قبمٍا.
التجمعات والتظاىرات واالضرابات واالعتصامات ،التي تيارؾ بٍا الىساء ،أو تبادر إليٍا ،أو كاىتهستٍدفة هف تمؾ الىياطات.
أسيرات ،عائالت أسرى :ويقيد بٍذا الهادة االعالهية التي تتىاوؿ قضية األسيرات ،أو عائالتٍف هفجٍة ،أو تىاولتٍف كىساء في عائمة األسرا.
المصالحة الوطنية واال نقسام السياسي :ويقيد بً كؿ ىياط تقوـ بً الهرأة ،وذو ارتباط بقضيةاالىقساـ السياسي بيف حركتي فت وحهاس ،أو بقضية الهيالحة الوطىية الهىيودة.
التصريحات والمؤتمرات االعالمية :وتيهؿ كؿ هادة إعالهية تغطي تيريحات ،أو هؤتهراتإعالهية عقدتٍا الهرأة ،أو تىاولت قضايا تخص الهرأة.
الشؤون الديبموماسية والحزبية :ويقيد بٍا الهادة اإلعالهية التي تغطي الىياط الحزبي ،أوالديبموهاسي لمهرأة ،أو كاىت قضية الهرأة هحورٌا.
قضايا أخرى :ويقيد بٍا الهادة اإلعالهية التي تطرح أكثر هف قضية سياسية ،أو خالؼ ها ذكر،وستكيؼ عىٍا عهمية التحميؿ.
 -2القضايا االجتماعية وتشتمل عمى:
العنف المجتمعي :ويقيد بً الهادة االعالهية التي تتىاوؿ األعهاؿ الهؤذية لمهرأة في الهجاؿ العاـ
هثؿ التحرش بكافة أيكالً ،وكذلؾ التي تضعٍا في قوالب ىهطية تحط هف قيهتٍا وتحد هف قدراتٍا.
التوعية والتثقيف االجتماعي :ويقيد بً الهادة االعالهية التي تتىاوؿ أي ىياط تثقي ي ،أو توعوي
تقوـ بً الهرأة ،أو تستٍدؼ بً.
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الزيارات التضامنية :ويقيد بٍا الهادة اإلعالهية التي تتىاوؿ قياـ الهرأة بىياط اجتهاعي يتهثؿ بزيارة
الهتضرريف ،أو هف يقوـ بزيارتٍا كوىٍا هتضررة هف العدواف وآثاري.
األرامل وأسر الشيداء والشييدات :ويقيد بً الهادة االعالهية التي تغطي أحواؿ األراهؿ وأسر
اليٍداء واليٍيدات ،أو أي ىياط قاـ بً ٌؤالء.
العنف األسري :ويقيد بً كؿ األعهاؿ العىي ة الهرتكبة بحؽ الهرأة داخؿ األسرة ،والعهؿ ،واليارع،
و يري.
الزواج المبكر :ويقيد بٍا الهادة اإلعالهية التي تتىاوؿ قضايا الزواج ،والزواج الهبكر ،والظروؼ
الهحيطة بقضايا الزواج ،والزواج الهبكر.
الطالق :ويقيد بٍا الهادة اإلعالهية التي تتىاوؿ قضية الطالؽ ،وها يترتب عمى ذلؾ هف قضايا
أخرا.
التحرش الجنسي/االغتصاب :ويقيد بً الهادة اإلعالهية التي تغطي قضايا التحرش الجىسي بالهرأة.
ميراث /الحرمان من الميراث :ويقيد بٍا الهادة اإلعالهية التي تتىاوؿ قضايا الهيراث وحرهاف الهرأة
هىً.
قضايا أخرى :ويقيد بٍا الهادة اإلعالهية التي تتىاوؿ عرض أكثر هف فئة أو خالؼ ها ذكر،
وستكيؼ عىٍا عهمية التحميؿ.
-3القضايا االقتصادية
الفقر واالعالة :ويقيد بٍا الهادة اإلعالهية التي تتىاوؿ الهستوا الهعييي ،وفقر الهرأة ،أو األسر
الهعالة هف قبؿ اهرأة.
تنمية اقتصادية و مشروعات  :ويقيد بٍا الهادة اإلعالهية التي تتىاوؿ ىياط الهرأة االقتيادي في
إطار الهياريع االقتيادية الهدرة لمدخؿ.
تدمير ،تعمير البنية االقتصادية :ويقيد بً الهادة اإلعالهية التي تتىاوؿ تدهير أو تعهير البىية
االقتيادية وتأثير ذلؾ عمى الهرأة.
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المشاركة في إعادة اإلعمار :ويقيد بٍا كؿ هادة اعالهية تىاولت هياركة الهرأة بأي يكؿ في
هوضوع إعادة اإلعهار.
المشاركة في االستثمار :ويقيد بٍا كؿ هادة يح ية تىاولت هياركة الهرأة في االستثهار.
المشاركة في التخطيط االقتصادي :ويقيد بٍا الهادة اإلعالهية التي تتىاوؿ دور الهرأة وهياركتٍا
وايراكٍا في عهمية التخطيط االقتيادي.
عمل المرأة\ البطالة :ويقيد بٍا الهادة اإلعالهية التي تتىاوؿ دور الهرأة في العهؿ ويقيد بالعهؿ،
الوظائؼ الحكوهية واألٌمية والقطاع الخاص وكذلؾ في الهؤسسات الدولية ،أو تمؾ التي تيير إلى
بطالة الهرأة.
أخرى :تيهؿ كؿ ها عدا ذلؾ هف قضايا اقتيادية ،وستكيؼ عىٍا عهمية التحميؿ.
 -4القضايا الصحية:
الصحة النفسية والتوعية حوليا :ويقيد بٍا الهادة اإلعالهية التي تتىاوؿ قضايا اليحة الى سية
الهتعمقة بالهرأة وعائمتٍا ،وأي ىياط توعية حوؿ ٌذا األهر ،سواء قاهت بً الهرأة ،أو كاىت الهستٍدفة
هىً.
تثقيف وتوعية صحية عامة :ويقيد بٍا الهادة اإلعالهية التي تتىاوؿ يحة الهرأة ،وتوعيتٍا ،وتثقي ٍا
حوؿ الوقاية ،أو العالج هف األهراض التي هف الههكف أف تتعرض الىساء لٍا.
زيارات ووفود طبية :ويقيد بٍا الهادة اإلعالهية التي تتىاوؿ أخبار الزيارات ،والوفود الطبية التي
قدهت الى قطاع زة ولٍا عالقة باله أرة.
المساعدات الصحية والطبية :ويقيد بٍا كؿ هادة اعالهية تىاولت قضية الهساعدات اليحية والطبية
التي وردت إلى قطاع زة وكاىت هوجٍة لمهرأة.
إعادة تأىيل ذوات االعاقة :ويقيد بٍا الهادة اليح ية التي تتىاوؿ ذوات االعاقة ،واعادة التأٌيؿ
الذي يتمقوىً.
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أجيزة طبية وتجييز مستشفيات :ويقيد بٍا الهواد اليح ية التي تىاولت عهمية تجٍيز األقساـ في
الهستي يات ،وياركت بٍا الهرأة بأي يكؿ كاف.
خدمات صحية غير حكومية :ويقيد بٍا الهادة اإلعالهية التي تىاولت الىياط اليحي الذي تقوـ بً
القطاعات ير الحكوهية ،وياركت بً الهرأة بيكؿ ،أو بآخر.
تطوع في المرافق الصحية والتبرع بالدم ،قامت بيا المرأة :ويقيد بٍا الهادة اإلعالهية التي تتىاوؿ
هختمؼ أيكاؿ الخدهات اليحية ،والطبية ،التي قاهت بٍا الهرأة بيكؿ طوعي أثىاء ،وبعد الحرب.
أخرى :ويقيد بٍا الهادة التي تتىاوؿ أكثر هف فئة حوؿ القضايا اليحية لمهرأة ،أو خالؼ ها ذكر،
وستكيؼ عىٍا عهمية التحميؿ.
 -5القضايا اإل نسانية
البيئة والظروف المعيشية :ويقيد بٍا الهادة اإلعالهية التي تغطي بيئة ،وظروؼ عيش الهرأة في
ظؿ الحرب ،وىتائجٍا.
احتياجات النساء الالجئات :ويقيد بٍا الهادة اإلعالهية التي تتىاوؿ احتياجات الىساء المواتي
اضطرتٍف الحرب لمجوء ،وترؾ البيت ،والعيش في خياـ ،أو في بيوت االقارب ،أو في هراكز اإليواء.
الخدمات األساسية من مياه ومجاري وكيرباء ومواصالت ومسكن :ويقيد بٍا الهواد اإلعالهية التي
تتىاوؿ قضايا الخدهات األساسية ،وهدا تهتع ،أو حرهاف الهرأة ،وأيكاؿ هعاىاتٍا ىتيجة لىقص تمؾ
الخدهات.
المساعدات اإل نسانية :ويقيد بٍا الهادة اإلعالهية التي تتىاوؿ الهساعدات االىساىية التي ويمت
أثىاء وبعد الحرب ،وويولٍا لمهرأة باإلضافة لمهساعدات العيىية ،والهالية الهقدهة لمهرأة هف كافة
الجٍات.
المشاريع الطارئة :ويقيد بٍا الهادة اإلعالهية التي تتىاوؿ هساٌهة ،أو است ادة الهرأة هف الهياريع
الطارئة ،التي استحدثتٍا الجٍات الحكوهية و ير الحكوهية ،والجٍات الدولية.
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اإلغاثة :ويقيد بٍا الهواد اإلعالهية التي تتىاوؿ عهميات اإل اثة ،وياركت بٍا ،أو است ادت هىٍا
الهرأة.
أخرى :ويقيد بٍا أي هادة إعالهية تتىاوؿ ها لـ يسبؽ ذكري هف قضايا وهوضوعات خاية بالهرأة،
وستكيؼ عىٍا عهمية التحميؿ.
 -6القضايا التعميمية والثقافية:
المقاءات والندوات والصالونات الثقافية :ويقيد بٍا الهادة التي تتعمؽ بهساٌهة الهرأة في أي ىياط
ثقافي ،أو تعميهي عبر المقاءات والىدوات واليالوىات الثقافية ،سواء ك اعمة في ٌذا الهجاؿ ،أو
هست يدة.
الجامعات والمدارس ورياض االطفال :ويقيد بً الهادة اإلعالهية التي تتىاوؿ هساٌهة الهرأة في
األىيطة التعميهية والثقافية في الجاهعات والهدارس ورياض األط اؿ.
المعممات والمحاضرات والمشرفات التعميميات والتربويات :كؿ هادة اعالهية تتىاوؿ الهرأة في دور
الهعمهة والهحاضرة والهيرفة التربوية.
الجوائز والمنح والتكريم والمسابقات الثقافية :ويقيد بٍا الهواد اإلعالهية التي تتىاوؿ دور الهرأة في
األىيطة الثقافية ،وهياركتٍا في الهسابقات وحيولٍا عمى التكريـ والهى والجوائز.
قضايا أخرى :ويقيد بٍا الهادة اإلعالهية التي تتىاوؿ خالؼ ها ذكر سابقا هف قضايا هتعمقة بالتعميـ
والثقافة ،وستكيؼ عىٍا عهمية التحميؿ.
-7قضايا أخرى ويقيد بٍا كؿ هادة اعالهية تتىاوؿ ها لـ يسبؽ ذكري هف قضايا وهوضوعات خاية
بالهرأة ،وستكيؼ عىٍا عهمية التحميؿ.
 :2فئــة النطــاق الجغرافــي لمتغطيــة الصــحافية :ويقيػػد بٍػػا هكػػاف وقػػوع الحػػدث جغرافيػػاٌ ،ػػؿ ٌػػو فػػي
قطاع زة أـ ٌو في الض ة الغربيػة والقػدس ،أـ ٌػو فػي أ ارضػي اؿ  48داخػؿ الخػط االخضػر ،أو أىػً
هف خارج ٌاتيف البقعتيف الجغرافيتيف؟
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 :3فئة نوع القائم باالتصال:
ذكر :ويقيد بً اليح ي أو الكاتب الذي يكوف الهسؤوؿ األوؿ عف إعداد الهادة اإلعالهية الهتعمقة
بقضايا الهرأة.
أنثى :ويقيد بٍا اليحافية أو اإلعالهية التي تكوف الهسؤوؿ الرئيس عف إعداد الهادة اإلعالهية
الخاية بقضايا الهرأة.
غير محدد :ويقيد بٍا الهادة اإلعالهية التي تعد بواسطة االثىيف أو هجٍولة الهيدر.
 :4فئة المصدر
المصادر اإلعالمية :ويقيد بٍا الجٍة التي تستقي هىٍا يحؼ الدراسة هواضيع هوادٌا اإلعالهية
وتىقسـ إلى عدة فئات وتيىي ات:
المصدر الخاص بالصحيفة (المراسل) :وٌو هىدوب اليحي ة أو الهؤسسة االعالهية بي ة عاهة
خارج الهديىة التي تيدر فيٍا اليحي ة ،أو تعهؿ فيٍا الهؤسسة االعالهية بيرؼ الىظر عها إذا
كاىت ٌذي الهديىة داخؿ ى س الدولة ،أو في دولة أخرا( .يمبي)98 ،1988،
المصادر الخارجية :وٌي التي ال تخص اليحي ة بؿ هف خارجٍا ،وٌي هيادر عاهة لكؿ هف يأخذ
هىٍا ،إها هقابؿ أجر هتعارؼ عميً ،أو هجاىا بدوف هقابؿ في أحياف أخرا ،هثؿ الوكاالت االخبارية،
اليحؼ األجىبية واإلسرائيمية.
مصادر متعددة :وٌي تمؾ الهادة الهأخوذة عف أكثر هف هيدر.
غير محدد المصدر :وٌي الهادة الهىيورة دوف ذكر أو إيارة لهيدرٌا.
ثانيا :فئة الشكل" كيف قيل":
وتىقسـ الى عدة فئات فرعية هىٍا:
 :1فئة الكم العددي :ويقيد بٍا كـ عدد هرات ورود هواد يح ية تعالر قضايا الهػرأة الهختم ػة ،سػواء
كاىت أخبار أو أحاديث أو الهقاالت أو أي فف آخر.
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 :2فئة الموقع من الصحيفة :ويقيد بٍا الي حة التي توضع بٍا الهادة اإلعالهية وتىقسـ الي حات
عمى الىحو التالي:
الصفحة األولى :وٌي تعتبر واجٍة اليحي ة وتعرض فيٍا الهواضيع األكثر أٌهية.
الصفحة الداخمية :وٌي الي حات الهتواجدة بيف ي حتي الغالؼ األولى واألخيرة.
الصفحة األخيرة :وٌي الواجٍة الثاىية لميحي ة.
 :3فئة موقع المادة الصحفية في الصفحة :ويقيد بٍا أيف يقع الخبر في الي حة ،أعالٌا ،أوسػطٍا
أـ ٌو في أس مٍا.
 :4فئة الفنون الصحافية وىي:
الخبر :يعتبر الخبر تقرير يض ي دقة وهوضوعية عمى حادثة ،أو واقعة ،أو فكػرة يػحيحة تهػس أكبػر
عػػدد هػػف الق ػراء ،وتثيػػر اٌتهػػاٌـ بقػػدر هػػا تسػػٍـ فػػي تىهيػػة الهجتهػػع وترقيتػػً (أبوزيػػد)135 ،1984 ،
والخبر ٌو عهمية توثيؽ هوضوعية لها يحدث والبحث عف إجابات االسئمة الخهس فيها يتعمؽ بحدوثً.
المقالٌ :و أحد االيكاؿ اليافية الٍاهة ،ك ويستخدـ في التعبير عف رأي أو قضػية وابػداء رأي هحػرري
أو كاتبً أو رأي اليحي ة فيٍاك (عبد الهجيد وعمـ الديف)170 ،2008 ،
التقرير الصحفي :ال ف الذي يقوـ عمى الهعموهات والهعارؼ حوؿ الوقائع في سيرٌا وحركتٍا
الديىاهيكية ،ويقع ها بيف الخبر والتحقيؽ ،وال يستوعب جهيع الجواىب الرئيسية في الحدث ،ويهكف أف
يستوعب ويؼ الزهاف والهكاف والظروؼ الهرتبطة بالحدث ويسه بفبراز ااراء اليخيية لمهحرر.
(أبوزيد)135 ، 1984،
التحقيق الصحفي :فف يح ي ييرح وي سر ويبحث في األسباب والعواهؿ االجتهاعية واالقتيادية
والسياسية وال كرية التي تكهف وراء الخبر أو القية أو الهيكمة أو ال كرة الظاٌرة التي يدور حولٍا
التحقيؽ .وٌو كعبارة عف تحري ودراسة وبحث حوؿ قضية هعيىة أو ظاٌرة أو فكرة تيغؿ اٌتهاـ
الجهٍور في وقت ها يدور حولٍا االسئمة واالست ٍاهاتك (عبد الهجيد وعمـ الديف)156 ،2008 ،
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الحديث الصحفي:ك فف الحديث اليح ي يقوـ عمى أساس الحوار بيف اليح ي ويخيية أو عدة
يخييات .وٌو حوار قد يستٍدؼ الحيوؿ عمى أخبار وهعموهات جديدة أو يرح وجٍة ىظر هعيىة
أو تيوير هواقؼ طري ة في حياة اليخيية (.الدلو)9 ،2000،
الصورة الصحافية :وتعد هف أبرز ال ىوف اليح ية في الوقت الحاضر ،وقد اختم ت اختالفا كبي ار عف
السىوات السابقة هف ىاحية ال ٍـ واالستيعاب له ٍوـ اليورة اليح ية وهف ىاحية االٌتهاـ الكبير
وتعدد الهؤسسات التي تعىي وتٍتـ باليورة اليح ية ،واإلقباؿ الكبير لمهيوريف الهحترفيف واليباب
هف أجؿ ىقؿ الحقيقة ل ىساىية( .هوقع الرافديف لمدراسات والبحوث)2014 ،
 :5فئة العناصر التيبوغرافية :ويقيد بٍا الهعالجة الطباعية لمهادة التي يهكف باستخداهٍا تحقيؽ
تأثير ضخـ عمى القراء ،وخمؽ اىطباع هعيف لديٍـ هرتبط بأٌهية الهوضوع ،وهف أهثمة ٌذي الهعالجة:
الصــور  :تعتبػػر هػػف أٌػػـ عىايػػر اإلب ػراز لمهوضػػوع اإلعالهػػي وٌػػي دليػػؿ عمػػى وقػػوع الحػػدث والتأكيػػد
عميً ،وتستخدـ كتوضي إضافي لهضهوف الهادة اإلعالهية الهرفقة هعٍا.
الرسوم والجداول :وتعتبر هف عىاير اإلب ارز لمهادة اإلعالهية وٌي رسوـ لمتوضي سواء أكاىت رسوـ
بياىية أو جداوؿ توضيحية.
العنوانٌ :و جهمة تحريرية ،تتكوف هف عدة كمهات ،يقدـ لمقارئ ال كرة الرئيسة واألكثر تأثي ار ،ويبدأ
بكمهة واحدة ،ويجب أال يزيد عمى عير كمهات ،إال في حاالت الضرورة( .الىجار)65 ،2009،
األلوان :ويقيد بً استخداـ األلواف التي تختمؼ عف الموف الرئيسي في اليحؼ.
األرضيات /التظميل ٌ:و تمؾ الظالؿ الرهادية التي تقع بيف األسود واألبيض ،ظالؿ كثي ة أو ي افة
حسب ىسبتٍا( .الياوي)32 ،1972 ،

معامالت الصدق والثبات ألداة الدراسة:
يرتبط يدؽ األداة بهدا ها تقيسً بال عؿ هف الهوضوعات التي يههت هف أجؿ قياسٍا .كها يرتبط
اليدؽ باإلجراءات الهتبعة في التحميؿ ،قبؿ اختبار العيىة وتحديد ال ئات ووي ٍا وي ا دقيقا،
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باإلضافة لدرجة ثباتٍا أثىاء التحميؿ .وهف أجؿ قياس يدؽ وثبات استهارة تحميؿ الهضهوف تـ
استخداـ االساليب التالية:
 -1قياس صدق المحتوى وتـ ذلؾ هف خالؿ هراجعة استهارة تحميؿ الهضهوف بدقة لمتأكد هف أىٍا
تتضهف االجابات عف تساؤالت الدراسة جهيعٍا.
 -2قياس صدق المحتوى الظاىري وتـ ذلؾ بعرض استهارة التحميؿ الهضهوف عمى ىخبة هف األساتذة
الخبراء في هجاؿ الدراسة وترد أسهاؤٌـ في الهمحؽ رقـ ( )1ل حيٍا والحكـ عمى هدا قابميتٍا
ويالحيتٍا لمتطبيؽ العهمي .وبعد أخذ الهالحظات هف الهحكهيف ،أجرت الباحثة التعديالت
الهطموبة عمى استهارة تحميؿ الهضهوف وأيبحت بييغة جاٌزة لمتطبيؽ.
 -3صدق استمارة تحميل المضمون:
يقيػػد بػػً هػػدا يػػالحية اسػػتهارة تحميػػؿ الهضػػهوف ودليمٍػػا لد ارسػػة الهضػػهوف اله ػراد تحميمػػً ،أي قػػدرة
استهارة تحميؿ الهضهوف عمى قياس ها وضعت هف أجؿ قياسً.
حيث قاهت الباحثة بعد إعداد الىسخة األولية هف استهارة االستقياء وبعد التياور هػع هيػرؼ الد ارسػة
قاهػػت الباحثػػة بػػالتحقؽ هػػف يػػدؽ أداة الد ارسػػة هػػف خػػالؿ إعػػداد ه ػا يعػػرؼ بيػػدؽ الهحكهػػيف ،حيػػث
عرضػ ػت الباحثػ ػة اس ػػتهارة تحمي ػػؿ الهض ػػهوف هرفق ػػة بخط ػػة الد ارس ػػة ودلي ػػؿ االس ػػتهارة عم ػػى خهسػ ػة ه ػػف
الهحكه ػػيف الهتخيي ػػيف فػ ػي هج ػػاؿ اإلع ػػالـ كه ػػا يظٍ ػػر ف ػػي همح ػػؽ رق ػػـ ( )1وذل ػػؾ الختب ػػار ه ػػدا
يالحيتٍا لدراسة لمتغطية اليح ية لقضايا الىساء ال مسطيىيات أثىاء وبعد الحرب االسرائيمية -0224
 0225عمى قطاع زة .وٌدفت عهمية التحكيـ لمتحقؽ هف هدا يالحية االستهارة و ال قرات لويؼ
هضهوف تغطية اليحؼ ال مسطيىية لقضايا الىساء ،هػف حيػث تيػهيهٍا ،يػهولية هوضػوعاتٍا وفئاتٍػا
وقابميتٍا لمتحميؿ إحيائيا.
وقد اطمعت الباحثة عمى هالحظات وتوجيٍات الهحكهيف واستجابت لمتعديالت التي ات ؽ عميٍػا البيػة
الهحكهػػيف ،واستريػػدت بتوجيٍػػات الهيػػرؼ عمػػى ٌػػذي الد ارسػػة ،و وضػػعت االسػػتهارة بيػػكمٍا الىٍػػائي
(همحؽ رقـ ) 3
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 .4معامالت الثبات ألداة الدراسة:
لمحيوؿ عمى تحميؿ هضهوف يحي ودقيؽ ففىً يجب أف تكوف استهارة تحميؿ الهضهوف هىظهة،
عبر ضػبط قواعػد لم ئات ،وهعرفة طريقة التحميؿ ،وكذلؾ تعريؼ كؿ فئة تعري ػا إجرائيا ،األهر الذي
يجعؿ هف تحميػؿ الهحتػوا ذا أٌهية عمهية وتطبيقية وهحال لمثقة ،حيث يقيد بثبات استهارة تحميؿ
الهضهوف كٌو طبيعة وسيمة القياس التي إذا ها استُعهمت هف ط ػرؼ باحثػيف آخػريف وفي ى س
الظػروؼ ،تعطػػي ى ػس الىتائرك.
حيث تحققت الباحثة هف ثبات استهارة تحميؿ الهضهوف باالستعاىة بثالثة هتطوعات ههف يهتمكف خبرة
في العهؿ اإلعالهي كها يظٍر في همحؽ رقـ ( ،)2وقهف بتحميؿ هضهوف  15خب ار بواقع خهسة
أخبار هف كؿ يحي ة ،في أعداد اليحؼ اليادرة يوـ االثىيف الهوافؽ  29ديسهبر .2008
حيث تـ قياس ثبات األداة باستخداـ هعادلة ٌولستي لتقدير الثبات ()Holsti

f1, 2,3
f1  f1  f 3

 R حيث

ٌ f1, 2,3ي عدد ال ئات التي ات ؽ عميٍا الهحمموف و  f1  f1  f 3هجهوع ال ئات التي تويؿ إليٍا
الهحمموف ،حيث بمغت قيهة f1, 2,3  273

هعاهؿ ٌولستي لتقدير الثبات

فئة بيىها بمغت قيهة  f1  f1  f 3  315فئة ،وبالتالي ففف

R  86.67%

وٌي ىسبة دالة إحيائيا وتعبر عف درجة عالية هف

الثبات.
وباختبار يدؽ وثبات استهارة تحميؿ الهضهوف تكوف الباحثة قد تحققت هف هالءهة االستهارة لويؼ
وتحميؿ التغطية اليػح ية لقضػايا الىسػاء ال مسػطيىيات أثىػاء وبعػد الحػرب االسػرائيمية 0225 -0224
عمى قطاع زة.
األســاليـب اإلحصـــائيـة:
قاهت الباحثة بت ريغ وتحميؿ الهقاييس هف خالؿ برىاهر التحميؿ اإلحيائي Statistical
) ،Package for the Social Sciences (SPSS 21.0وقد تـ استخداـ األساليب اإلحيائية
التالية:
 -1التك اررات ( :)Frequenciesلعرض عدد التك اررات ل ئات استهارة تحميؿ الهضهوف.
 -2الىسب الهئوية ( :)Percentagesلعرض التكرار الىسبي ل ئات استهارة تحميؿ الهضهوف.
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 -3هعادلة ٌولستي لتقدير الثبات ( :)Holstiلحساب ىسبة ثبات أداة الدراسة (استهارة تحميؿ
الهضهوف).
 -4اختبار هربع كاي ( :)Chi-square testيستخدـ لدراسة العالقة بيف هتغيريف وي ييف،
بيرط أف تكوف ىسبة الخاليا التي تزيد فيٍا عدد التك اررات الهتوقعة عف  5ال تقؿ عف
.%80
 -5اختبار فيير ( :)Fisher Exact testيستخدـ في الحاالت التي ال يىطبؽ فيٍا يرط اختبار
هربع كاي.
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الفصن الرابع
نتائـج الدراسـة ووهاقشتوـا وتفشريهـا
 ن ائج تياؤال ا الال .
 ن ائج ف ض ا ا الال .
 م خص ن ائج ا الال .
 تىص ا ا الال

الفصل الرابع
عرض نتائج الدراسة وتفسيرىا
فيهػ ػػا يمػ ػػي عػ ػػرض لمىتػ ػػائر التػ ػػي تػ ػػـ الحيػ ػػوؿ عميٍػ ػػا باسػ ػػتخداـ أدوات الد ارسػ ػػة والهعالجػ ػػات
اإلحيائية وفقا ألسئمة الدراسة وفرضياتٍا ،وسيتـ عرض الىتائر الخاية بتساؤالت الدراسة ،ثـ عرض
الىتائر الخاية ب رضيات الدراسة هف خالؿ التالي:
الخصائص العامة لممواد اإلعالمية
التوزيع النسبي لممواد بحسب الموقع
تيكمت عيىة الدراسة هف  424هادة هتعمقة بقضايا الىساء ال مسطيىيات أثىاء وبعد الحرب ،تـ ىيرٌا
في اليحؼ ال مسطيىية الثالث هحؿ الدراسة في يوـ االثىيف هف كؿ أسبوع خالؿ ال ترة هف 22
ديسهبر  2002وحتى  00يوىيو  .2002حيث توزعت الهواد بحسب اليحي ة كها ٌو هوض في
جدوؿ رقـ ( ،)4.1ويتض هف الجدوؿ أف يحي ة األياـ قد تىاولت حوالي الىيؼ ( )%4282هف
هجهؿ الهواد الهتعمقة بقضايا الهرأة ،فيها تمتٍا يحي ة الحياة الجديدة بىسبة ( ،)%0282وجاءت
يحي ة فمسطيف في الهرتبة الثالثة واألخيرة بيف اليحؼ هحؿ الدراسة بىسبة ( )%0080فقط .وتعزي
الباحثة ٌذا األهر إلى أف يحي ة فمسطيفٌ ،ي يحي ة حزبية تعبر عف حركة الهقاوهة اإلسالهية
كحهاسك ،التي هف الهعروؼ أىٍا تمتزـ بتوجٍات الحركة العقائدية وتركز عمى أخبار وقضايا وتوجٍات
وأىيطة الحركة بالدرجة األولى ،وال تولي ألخبار وقضايا الهرأة أٌهية تذكر .وأها ها يخص كؿ هف
يحي تي األياـ والحياة ففىٍها أكثر ليبرالية وال تحكهٍها توجٍات عقائدية كها يحي ة فمسطيف،
وتتىاوالف قضايا الهرأة بالتغطية أف وجدت كأي أخبار هجتهعية أخرا ،دوف أي تهييز.
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جدول  :4.1التوزيع النسبي لممواد بحسب الموقع
الصحيفة

التكرار

النسبة المئوية

األياـ

207

%48.8

الحياة الجديدة

162

%38.2

فمسطيف

55

%13.0

المجموع

424

%100.0

وتوزعت العيىة عمى ال ترة الزهىية لمدراسة بحيث بمغ هتوسط عدد الهواد الهىيورة يوهيا حوالي
 15هادة ،وكاف أعمى عدد لمهواد الهىيورة الهتعمقة بقضايا الهرأة ٌو  59هادة بها ىسبتً ()%13.9
بتاريخ  9هارس  2009كاف ليحي ة األياـ الىييب األكبر هىٍا ،وتالٌا الهواد الهىيورة يوـ 29
ديسهبر  2008والبالغ عددٌا  33هادة بها ىسبتً ( .)%7.8ترا الباحثة أف ٌذا األهر هعروؼ ويأتي
في سياؽ تأكيد فرضيتٍا القائمة بأف تغطية اليحافة لقضايا الهرأة هوسهية ،إذا أف  9هارس ٌو اليوـ
التالي ليوـ الهرأة العالهي الذي يوافؽ  8هارس هف كؿ عاـ ،وتحت ؿ الهؤسسات الهٍتهة بالهرأة بٍذي
الهىاسبة عبر عقد األىيطة وال عاليات الهختم ة والهكث ة بذلؾ التاريخ ،وٌذا يىعكس في التغطية
اليحافية لٍذي الهىاسبة .وفيها يخص  29ديسهبر  2008وٌو اليوـ الثالث لبدء العدواف والذي تراي
الباحثة هىطقيا أف تغطي اليحؼ عيىة الدراسة في ذلؾ اليوـ أخبار ويور تتيدرٌا الىساء .و ذلؾ
يختمؼ هع دراسة (ياٌيف) التي أوضحت أف اليحؼ اليوهية الثالث و ٌي القدس ،و األياـ ،و
الحياة الجديدة ،لـ تخيص لقضايا الهرأة سوا أقؿ هف ىيؼ في الهائة هف إجهالي هساحتٍا
العاهة(.ياٌيف .)2010،و ت سر الباحثة تركز التغطية في ذلؾ اليوـ بأف ثالث يوـ العدواف كاف بهثابة
اليوـ الذي اىتبً أو تأكد فيً ال مسطيىيوف في القدس والض ة الغربية وداخؿ الخط األخضر وفي
هخيهات الالجئيف في الهىطقة ،وكذلؾ في العالـ إلى أف ها يجري ٌو عدواف اسرائيمي وحيي واسع
وهستهر ضد ال مسطيىييف في قطاع زة ،فخرج ااالؼ هف الهتظاٌريف في كافة أرجاء الهعهورة في
تظاٌرات تيدرتٍا أو ياركت الىساء بٍا ب اعمية كبيرة ،تىديدا واستىكا ار ،فكاىت يور الهرأة بارزة،
هها جعؿ ىسبة التغطية لقضايا الهرأة في ذلؾ اليوـ عالية ىسبيا )%7.8( ،هقارىة بباقي األياـ الواقعة
ضهف العيىة.
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 2.5العالقة بين القضايا والصحف:
التوزيع النسبي لمقضايا الرئيسة بحسب الصحيفة
يستعرض ٌذا الجزء التك اررات والىسبة الهئوية ( )%لكؿ قضية هف القضايا الست الرئيسة التي تىاولتٍا
الدراسة بالىسبة لميحؼ الثالث .تظٍر الىتائر في جدوؿ رقـ ( )4.2أف القضايا السياسية بيكؿ عاـ
هثمت  %64.62هف هجهوع القضايا التي تىاولتٍا اليحؼ الثالث حيث تهثمت الهوضوعات السياسية
الهتعمقة باالحتالؿ وعدواىً ها ىسبتً ( )%38.21وتهثمت هوضوعات السياسة الداخمية ها ىسبتً
 ،%26.42و ٌذا يت ؽ هع دراسة كعوادك التي أوضحت أف اليحافة ال مسطيىية تعطي األولوية
لقضايا الهرأة السياسية( ،عواد ،)2008 ،و ٌذا ها أكدت عميً أيضا دراسة كرهزيك(.رهزي.)1977،
وجاءت القضايا التعميهية والثقافية في الهرتبة الثاىية بتهثيؿ ىسبتً ( ،)%18.87بيىها جاءت القضايا
اليحية في الهرتبة األخيرة بىسبة تهثيؿ (.)%1.18
جدول  :4.2التوزيع النسبي لمقضايا الرئيسة بحسب الصحيفة( ،ن=)454
صحيفة الحياة

صحيفة

الجديدة

فمسطين

)% 46.9( 76

)% 32.1( 52

)% 21.0( 34

)% 38.21( 162

)% 42.9( 48

)% 51.8( 58

)% 5.4( 6

)% 26.42( 112

)%45.3( 124

)%40.1( 110

)%14.6( 40

)% 64.62( 274

القضايا االجتماعية

)% 46.9( 15

)% 21.9( 7

)% 31.2( 10

)% 7.55( 32

القضايا االقتصادية

)% 68.8( 11

)% 18.8( 3

)% 12.5( 2

)% 3.77( 16

القضايا الصحية

)% 80.0( 4

)% 0.0( 0

)% 20.0( 1

)% 1.18( 5

القضايا االنسانية

)% 93.3( 14

)% 6.7( 1

)% 0.0( 0

)% 3.54( 15

القضايا التعميمية والثقافية

)% 46.2( 37

)% 51.2( 41

)% 2.5( 2

)% 18.87( 80

قضايا أخرى

)% 100.0( 2

)% 0.0( 0

)% 0.0( 0

)% 0.47( 2

)13.0%( 55

)%100( 424

القضية
القضايا

االحتالل

السياسية داخمية
المجموع

المجموع

صحيفة األيام

162

)48.8%( 207

()38.2%
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المجموع

والختبار فرضية وجود عالقة بيف القضايا واليحؼ ،تـ استخدـ اختبار فيير ()Fisher Exact test
والذي كاىت قيهتً ( )41.706وبقيهة احتهالية  ،0800هها يدلؿ عمى وجود عالقة بيف القضايا
واليحي ة ،حيث حازت يحي ة األياـ عمى الىييب األكبر في تغطية جهيع القضايا باستثىاء القضايا
التعميهية والثقافية التي كاف () %4284هىٍا قد تـ تغطيتً في يحي ة الحياة الجديدةٌ ،ذا وكاىت
يحي ة فمسطيف ياحبة الىييب األدىى في تغطية جهيع القضايا الخاية بالهرأة .ترجع الباحثة ٌذا
التهايز في التغطية لقضايا الهرأة بيف اليحؼ الثالث ،العتبارات أيديولوجية تخص القائهيف والهالكيف
لٍذي اليحؼ .إذا أف يحي ة فمسطيف والىاطقة باسـ حركة الهقاوهة االسالهية حهاس ،تولي األٌهية
لتغطية ،وابراز قضايا الحركة بيكؿ حزبي هتيدد وبالتالي ،تأتي قضايا الهرأة في ذيؿ قائهة اٌتهاـ
القائهيف عمى التحرير .وت سر الباحثة تركيز يحي ة الحياة الجديدة عمى القضايا التعميهية والثقافية،
لكوف اليحي ة تعرؼ بتركيزٌا عمى قضايا الثقافة وال ىوف بيكؿ عاـ ،فهف الطبيعي ظٍور قضايا
الهرأة الثقافية ضهف التغطية بيكؿ عاـ.
التوزيع النسبي لمموضوعات السياسية الفرعية المتعمقة باالحتالل وعدوانو التي تناولتيا الصحف
الثالث
حيث يعرض جدوؿ ( )4.3التوزيع الىسبي لمهوضوعات السياسية ال رعية الهتعمقة باالحتالؿ وعدواىً
التي تىاولتٍا اليحؼ الثالث أثىاء وبعد الحرب االسرائيمية  0225 -0224عمى قطاع زة ،حيث
يسرد العهود األوؿ الهوضوعات ،ويعرض العهود الثاىي تىاوؿ ٌذي الهوضوعات بالىسبة لهجهؿ
الهوضوعات السياسية الهتعمقة باالحتالؿ ،بيىها يعرض العهود الثالث تىاوؿ ٌذي الهوضوعات بالىسبة
إلى القضايا السياسية عاهة.
تظٍر الىتائر في جدوؿ رقـ ( )4.3أف الهوضوعات السياسية الهتعمقة باالحتالؿ تهثؿ ها ىسبتً
( ) %4282هف القضايا السياسية الهتعمقة بالىساء ال مسطيىيات والتي تىاولتٍا اليحؼ الثالث أثىاء
وبعد الحرب االسرائيمية  0225 -0224عمى قطاع زة .و ٌذا يت ؽ هع دراسة كعوادك أف قضايا
الهرأة السياسية ،ىالت عىاية اليحافة األٌمية ال مسطيىية( .عواد.)0224 ،
يتبيف هف جدوؿ رقـ ( )4.3أف الهوضوعات الثالث التي حازت عمى التركيز األعمى في الهوضوعات
السياسية الهتعمقة باالحتالؿ ٌي األسيرات وعائالت األسرا ( )%0084وقتؿ وايابات بيف الىساء
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( )%2282تدهير ،قيؼٌ ،دـ بيوت هىازؿ ( .)%2080وت سر الباحثة ٌذا التركيز بأف قضية األسرا
واألسيرات وعائالتٍـ ،تحظى باٌتهاـ يعبي واسع عمى هدار تاريخ القضية الوطىية ال مسطيىية ،وهف
الطبيعي أف تحظى بتركيز كبير وخاية قضية األسيرات ،في التغطية اليحافية لميحؼ ال مسطيىية.
كها أف عهميات قيؼ وتدهير البيوت ،تحظى عادة بتغطية يحافية هكث ة عبر جهيع وسائؿ
اإلعالـ ،ويخيٍا اإلعالـ الهكتوب بتغطية هكث ة هرفقة بيور لمدهار واألثاث وأيحاب الهىزؿ.
بيىها لـ يتـ التطرؽ في أي هف األخبار التي يهمتٍا عيىة الدراسة لقضايا إعاقات وحروؽ واجٍاضات
أو والدة هيوٌة ،أو إ الؽ هدارس أو جاهعات.و يت ؽ هع ذلؾ دراسة كالدلوك التي أوضحت أف
اليحؼ ال مسطيىية اليوهية ،لـ تقـ بتخييص أبواب و هساحات هحددة ثابتة لطرح و هىاقية قضايا
وأدوار الهرأة و هياكمٍا و إبراز أىيطتٍا و إبداعاتٍا خالؿ االىت اضة الثاىية( .الدلو.)2000 ،
و تعزو الباحثة ٌذا األهر إلى أف ٌذي القضايا عمى أٌهيتٍا ،إال أىٍا لـ تأخذ اٌتهاها يذكر هف
اليحافة ،وذلؾ يرجع ربها إلى أىٍا اعتبرت قضايا ير ذات أٌهية بالهقارىة هع األحداث الكبرا
التي واكبت العدواف واستهرت أليٍر بعد اىتٍائً ،هثؿ القتؿ بالهئات ،وقيؼ وتدهير البيوت والهىازؿ
بالعيرات ،باإلضافة إلى أف اإلجٍاضات والهواليد الهيوٌيف ،لـ يتـ التىبً لذلؾ كظاٌرة ،ربها يعود
أسبابٍا لمعدواف اإلسرائيمي ،إال بعد هضي أكثر هف سىة .ويىسحب ٌذا عمى قضية إ الؽ الجاهعات
والهدارس.

80

جدول  :4.3التوزيع النسبي لمموضوعات السياسية الفرعية المتعمقة باالحتالل وعدوانو التي
تناولتيا الصحف الثالثة
النسبة إلى الموضوعات
الموضوع

م

السياسية المتعمقة
باالحتالل( ،ن=)265

النسبة إلى القضايا
السياسية( ،ن=)574

1

أسيرات وعائالت أاسرا

%31.5

%18.6

2

قتؿ  /إيابات بيف الىساء

%29.6

%17.5

3

تدهير ،قيؼٌ ،دـ بيوت و هىازؿ

%21.0

%12.4

4

ىزوح هف الهىازؿ بسبب خطر

%11.1

العدواف

%6.6

5

تدهير ،قيؼ ،تجريؼ هزارع

%4.3

%2.6

6

هعاىاة فقداف ذوي القربى

%2.5

%1.5

7

إعاقات وحروؽ

%0.0

%0.0

8

إجٍاضات  /والدة هيوٌة

%0.0

%0.0

9

إ الؽ هدارس وجاهعات

%0.0

%0.0

%100

%59.2

المجموع

التوزيع النسبي لمموضوعات السياسية الفرعية المتعمقة بالسياسة الداخمية التي تناولتيا الصحف
الثالث
يعرض جدوؿ ( )4.4التوزيع الىسبي لهوضوعات السياسية الداخمية التي تىاولتٍا اليحؼ الثالث أثىاء
وبعد الحرب االسرائيمية  0225 -0224عمى قطاع زة .وتظٍر الىتائر ،أف هوضوعات السياسية
الداخمية تهثؿ ها ىسبتً ( )%4082هف القضايا السياسية الهتعمقة بالىساء ال مسطيىيات والتي تىاولتٍا
اليحؼ الثالث أثىاء وبعد الحرب االسرائيمية  0225 -0224عمى قطاع زة.
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تظٍر الىتائر في جدوؿ رقـ ( )4.4أف الهوضوعيف األبرز والمذيف حا از عمى أكبر تركيز في التغطية
ٌي تجهعات ،تظاٌرات،إاض اربات ،اعتياهات ( )%41.1وتيريحات\ هؤتهرات يحافية (.)%25.0
ترجع الباحثة ٌذا التركيز عمى تغطية التجهعات والتظاٌرات ،اإلضرابات واالعتياهات ،إلى أف
ال عاليات الجهاٌيرية الداعهة والهىايرة لميعب ال مسطيىي وحقوقً والطالبة بوقؼ العدواف االسرائيمي
عمى قطاع زة ،كاىت األىيطة األبرز إباف فترة العدواف ،وقد تيدرت الهرأة في كؿ أىحاء العالـ تمؾ
ال عاليات .وبالىسبة لمتيريحات والهؤتهرات اليحافية ،فٍي بالتأكيد فعاليات إعالهية ،وهف الطبيعي
أف تحظى بتغطية يحافية .فيها لـ يتـ التطرؽ في أي هف األخبار التي يهمتٍا عيىة الدراسة لقضايا
ير تمؾ الهسردة في جدوؿ رقـ (.)4.4
جدول  :4.4التوزيع النسبي لمموضوعات السياسية الفرعية المتعمقة بالسياسة الداخمية التي
تناولتيا الصحف الثالثة
النسبة إلى موضوعات
م

السياسية الداخمية،

الموضوع

(ن= )225
1

تجهعات ،تظاٌرات ،اضرابات،

%41.1

اعتياهات

النسبة إلى القضايا
السياسية( ،ن=)574
%16.8

2

تيريحات\ هؤتهرات يحافية

%25.0

%10.2

3

زيارات ،وفود سياسية

%7.1

%2.9

4

هياركة في يىع القرار

%7.1

%2.9

5

هوضوعات سياسية وداخمية أخرا

%7.1

%2.9

6

تثقيؼ سياسي

%5.4

%2.2

7

يؤوف ديبموهاسية و حزبية

%2.7

%1.1

8

تعييىات حكوهية

%2.7

%1.1

9

هيالحة \اىقساـ

%1.8

%0.7

10

أخرا

%0.0

%0.0

%100

%40.8

المجموع
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التوزيع النسبي لمقضايا االجتماعية التي تناولتيا الصحف الثالثة 

َكشف التوزيع الىسبي لمقضايا االجتهاعية التي تىاولتٍا اليحؼ الثالث في جدوؿ رقـ ( )4.5أف
التوعية والتثقيؼ االجتهاعي حازت عمى أعمى تركيز بها ىسبتً ( )%0.84هف تىاوؿ اليحؼ الثالث
لمقضايا االجتهاعية ،تمتٍا قضايا اجتهاعية أخرا ير تمؾ الهعروضة في جدوؿ رقـ ( )4.5ت سر
الباحثة هف خالؿ خبرتٍا العهمية في ٌذا الهجاؿ ،أف حيوؿ التوعية االجتهاعية والتثقيؼ عمى أعمى
تركيز هف التغطية في القضايا االجتهاعية ،إلى أف تمؾ ال عاليات ،عادة ها تعقدٌا الهؤسسات األٌمية
والحكوهية الهٍتهة بالهرأة عمى حد سواء بيكؿ هستهر ،وٌي كذلؾ أىيطة رئيسة عمى أجىدات تمؾ
الهؤسسات وتحظى بتغطية يح ية واسعة هف قبؿ يقوـ بٍا االعالهي/ة الهكمؼ هف قبؿ الهؤسسة
بفعداد الهادة اليح ية وارسالٍا لعدة يحؼ وهواقع يح ية ،وكذلؾ يقوـ بدعوة ههثمي اليحافة
لتغطية أخبار ال عاليات الخاية بالتوعية والتثقيؼ ،وبٍذا فاف الىير لتمؾ القضايا يكوف كثي ا.
وتختمؼ ٌذي الىتيجة هع دراسة كهركز كوثرك حيث أوضحت أف التركيز يكوف عمى الهوضوعات
السياسية و ليس االجتهاعية(.هركز كوثر .)2002 ،و تختمؼ كذلؾ هع دراسة كرهزيك التي أوضحت
أف التركيز في اليحافة يكوف عمى يورة الهرأة األىثى ،والزوجة واألـ ،وعمى جاذبيتٍا وعاط يتٍا ،في
وبخيوص القضايا االجتهاعية األخرا

حيف لـ تتطرؽ لعقمٍا ووعيٍا(.رهزي.)02..،

ير

الهعروضة في جدوؿ رقـ ( )4.5والتي ظٍرت بوضوح وكثافة يوـ التاسع هف هارس عمى وجً
التحديد ،وبهراجعة تمؾ القضايا ،ففف ت سير الباحثة ل هر ٌو ،أف ذلؾ اليوـ يمي اليوـ العالهي لمهرأة،
الذي يوافؽ الثاهف هف آذارهف كؿ عاـ ،والذي تحت ؿ بً الهؤسسات الىسوية ،الهحمية والدولية ،كيوـ
عالهي ،لمهطالبة بحقوؽ الهرأة ،وابراز قضاياٌا لمه في الهحافؿ الدولية ،وعمى الهستويات الوطىية،
عبر فعاليات هتىوعة ،هىٍا االحت االت والهٍرجاىات الجهاٌيرية ،األىيطة ال ىية واألدبية ،الخطابات
والرسائؿ الهوجٍة لمجٍات الهسؤولة ،وكذلؾ فعاليات هيداىية هثؿ توزيع الورود والحمويات في ٌذي
الهىاسبة ،و أف هف الطبيعي أف تحظى تمؾ ال عاليات بٍذي الهىاسبة ،عمى تغطية يح ية واسعة،
تىسجـ هع الحدث العالهي .وبيىها جاءت القضايا الهتعمقة باألراهؿ وأسر اليٍداء واليٍيدات في
الترتيب الثالث وبىسبة تىاوؿ ( )%0282هف هجهؿ القضايا االجتهاعية ،و ٌذا يدؿ عمى الهكاىة
الهتهيزة التي يحتمٍا األسرا و األسيرات في هعتقالت االحتالؿ هف أٌهية لدا كافة أفراد اليعب
اليعب ال مسطيىي .و يت ؽ ٌذا هع دراسة كعوادك بأف اليحافة ال مسطيىية عكست هاحققتً الهؤسسات
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األٌمية و الهجتهعية و حكوهة السمطة الوطىية ال مسطيىية ،لمهرأة هف هىجزات وهكاسب وىياطات
عديدة لمهرأة( .عواد.)2002 ،
تـ تىاوؿ القضايا الهتعمقة بالهيراث والحرهاف هف الهيراث بىسبة هحدودة ( ،)%080فيها لـ يتـ تىاوؿ
أي هف قضايا العىؼ األسري والتحرش واال تياب في عيىة الدراسة ،األهر الذي ال يى ي وجودٌا،
ولكف يعكس ىدرتٍا أو قمة االٌتهاـ بتىاولٍا وخيويا في فترة الحرب ،كها ترا الباحثة.
جدول  :4.5التوزيع النسبي لمقضايا االجتماعية التي تناولتيا الصحف الثالث
م

النسبة إلى القضايا

الموضوع

االجتماعية( ،ن=)25

1

توعية و تثقيؼ اجتهاعي

%37.5

2

قضايا اجتهاعية أخرا

%21.9

3

أراهؿ وأاسر يٍداء و يٍيدات

%18.8

4

عىؼ اجتهاعي تجاي الهرأة

%9.4

5

زواج هبكر\طالؽ

%6.3

6

زيارات تضاهف هع الهتضرريف

%3.1

7

هيراث /حرهاف هف الهيراث

%3.1

8

عىؼ أسري

%0.0

9

تحرش  /ا تياب

%0.0

10

أخرا

%0.0

المجموع

%100.0


التوزيع النسبي لمقضايا االقتصادية التي تناولتيا الصحف الثالثة 

َكشف التوزيع الىسبي لمقضايا االقتيادية في جدوؿ رقـ ( )4.6ضعؼ تىاوؿ اليحؼ الثالث لهثؿ
ٌذي القضايا حيث أف عدد األخبار التي تعرضت لمقضايا االقتيادية  02خب ار فقط ،بها ىسبتً
( .)%08..وتركز حوالي ثمث القضايا االقتيادية ( )%0.84عمى هوضوعات عهؿ الهرأة والبطالة،
بيىها ( )%2082تىاولت هوضوعات التىهية االقتيادية والهيروعات.
84

إف ياب أية أخبار حوؿ هياركة الىساء في إعادة اإلعهار أو اإلستثهار أو التخطيط االقتيادي
تعكس الحاجة اليديدة لتهكيف الهرأة ال مسطيىية لتكوف أكثر هياركة وفعالية في االقتياد الوطىي ،عدا
عف ذلؾ يكيؼ عهؽ التٍهيش لدور الهرأة في عجمة االقتياد واألىيطة الهتعمقة بً .كها أف يابٍا
عف الهياركة في عهمية إعادة اإلعهارٌ ،و دليؿ عمى عدـ اعتراؼ الجٍات الهسؤولة بقدرة الهرأة
وخبرتٍا ،و الدعوة إلى تحقيؽ العدؿ و الهساواة في قضاياٌا .و تختمؼ ٌذي الىتيجة هع دراسة
ك  Gallagherك أف الهجالت الىسائية تدعو إلى تحقيؽ العدؿ هع الهرأة ،خيويا عمى يعيد
العهؿ.)1994, Gallagher( .
جدول  :4.6التوزيع النسبي لمقضايا االقتصادية التي تناولتيا الصحف الثالث
م

النسبة إلى القضايا

الموضوع

االقتصادية( ،ن= )26

1

عهؿ الهرأة  /البطالة

%37.5

2

تىهية اقتيادية و هيروعات

%21.9

3

ال قر واالعالة

%18.8

4

تدهير\تعهير بىية اقتيادية

%9.4

5

الهياركة في إعادة اإلعهار

%0.0

6

الهياركة في االستثهار

%0.0

7

الهياركة في التخطيط االقتيادي

%0.0

المجموع

%100.0

التوزيع النسبي لمقضايا الصحية التي تناولتيا الصحف الثالث
كها تـ اإليارة سابقا لكوف القضايا اليحية كاىت األقؿ تىاوال هف بيف القضايا األخرا التي تىاولتٍا
اليحؼ الثالث أثىاء وبعد الحرب االسرائيمية  2002-2002عمى قطاع زة ،وهف بيف ٌذي القضايا
التي يعرضٍا جدوؿ رقـ ( )4.7برزت اليحة الى سية كأحد أٌـ القضايا اليحية التي تىاولتٍا
اليحؼ بها ىسبتً ( ،)%40فيها كاىت ىسبة التركيز هتساوية ( )%20لكؿ هف التثقيؼ واليحة
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العاهة ،واألجٍزة الطبية وتجٍيز الهستي يات ،وكذلؾ بعض الخدهات اليحية األخرا .هع عدـ
اإليارة في أي هف الهواد إلى الزيارات والوفود اليحية ،إعادة تأٌيؿ الهعاقيف ،الهساعدات اليحية أو
التطوع في الهرافؽ اليحية والتبرع بالدـ .وت سر الباحثة بروز قضية اليحة الى سية والتوعية حولٍا،
إلى أف الىساء هثمف البية هف تـ استٍدافٍـ بأىيطة التوعية حوؿ اليحة الى سية ،وكذلؾ عهمف
كهثق ات وهيسرات حوؿ ٌذي القضية ،ضهف أىيطة هدعوهة هف قبؿ هؤسسات دولية ،كث ت عهمٍا
وىياطٍا في فمسطيف وقطاع زة بالتحديد هبايرة بعد الحرب االسرائيمية .2002/2002

جدول  :4.7التوزيع النسبي لمقضايا الصحية التي تناولتيا الصحف الثالث
م

النسبة إلى القضايا

الموضوع

الصحية( ،ن=) 5

1

يحة ى سية و توعية حولٍا

%40.0

2

تثقيؼ و توعية يحة عاهة

%20.0

3

أجٍزة طبية و تجٍيز هستي يات

%20.0

4

خدهات يحية أخرا

%20.0

5

زيارات ووفود طبية ويحية

%0.0

6

إعادة تأٌيؿ ذات اإلعاقة

%0.0

7

خدهات يحية ير حكوهية

%0.0

8

هساعدات طبية ويحية

%0.0

9

تطوع في الهرافؽ اليحية وتبرع بالدـ

%0.0

المجموع

%100.0


التوزيع النسبي لمقضايا اإل نسانية التي تناولتيا الصحف الثالث 

َكشفالتوزيع الىسبي لمقضايا اإلىساىية التي تىاولتٍا اليحؼ الثالثة في جدوؿ رقـ ( )4.8أف
بيئة وظروؼ الهعيية حازت عمى أعمى تركيز بها ىسبتً ( )%0080هف تىاوؿ اليحؼ الثالث
لمقضايا اإلىساىية ،تمتٍا اإل اثة بىسبة تىاوؿ ( )%228.وكال هف االحتياجات والهساعدات بها ىسبتً
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( )%20لكؿ هىٍا .ترا الباحثة أف حيازة البيئة و الظروؼ الهعييية عمى أعمى ىسبة ،في التغطية
اليحافية لقضايا الهرأة االىساىيةٌ ،و أهر هىطقي في ظؿ اليورة الىهطية السائدة حوؿ الهرأة في
وسائؿ االعالـ ،التي تظٍر الهرأة في الظروؼ البائسة في إيارة لمتدليؿ عمى بؤس األوضاع
والظروؼ بيكؿ عاـ .وٌذا يىسحب أيضا عمى قضية االحتياجات والهساعدات والتي ٌي يأىا يخص
الىساء أيضا حسب الىهط التقميدي في اإلعالـ لتيوير ٌذا األهر.
تـ تىاوؿ القضايا الهتعمقة بالهيراث والحرهاف هف الهيراث بىسبة هحدودة ( ،)%080فيها لـ يتـ تىاوؿ
أي هف خدهات الهياي ،الكٍرباء ،الهجاري والهوايالت والهسكف في عيىة الدراسة ،األهر الذي ال يى ي
وجودٌا ولكف التغطية اليحافية لـ تعرٌا اٌتهاها كافيا في ظؿ طغياف قضايا تتعمؽ بالقتؿ واإليابة
وتدهير وقيؼ البيوت .و يت ؽ ذلؾ هع دراسة كKohenك التي أوضحت أف قضايا الهرأة الهٍهة
هغيبة بدرجة كبيرة.)Kohen,1994 ( .
جدول  :4.8التوزيع النسبي لمقضايا االنسانية التي تناولتيا الصحف الثالث
م

النسبة إلى القضايا

الموضوع

االنسانية( ،ن=) 22

1

بيئة و ظروؼ هعييية

%33.3

2

إ اثة

%26.7

3

احتياجات الجئات

%20.0

4

هساعدات إىساىية

%20.0

5

خدهات هياي/هجاري/هوايالت/هسكف

%0.0

6

هياريع طارئة

%0.0

7

أخرا

%0.0

المجموع

%100.0

التوزيع النسبي لمقضايا التعميمية والثقافية التي تناولتيا الصحف الثالث
تـ تىاوؿ القضايا التعميهية بها ىسبتً (  )%0282.في اليحؼ الثالث أثىاء وبعد الحرب اإلسرائيمية
 2002-2002عمى قطاع زة .جاءت المقاءات والىدوات واليالوىات الثقافية في الهرتبة األولى هف
بيف القضايا التعميهية والثقافية بىسبة تىاوؿ ( ،)%4.84تالٌا األخبار التي تىاولت أىيطة التكريـ
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والجوائز والهسابقات الثقافية بىسبة ( ،)%0282فيها جاءت الهواضيع الهتعمقة بالهعمهات وهيرفات
التعميـ والتربية في الهرتبة األخيرة بىسبة تىاوؿ ( .)%080وتأتي ٌذي الىتيجة طبيعية كها ترا الباحثة،
حيث أف قطاع التعميـ والثقافة بعهوهً ال يحظى باٌتهاـ يذكر هف قبؿ وسائؿ االعالـ ،وطبيعي أف
تظٍر الهرأة في قطاع التعميـ والثقافة بٍذي الىسبة الهىخ ضة ،وأف يكوف تركيز وجودٌا في المقاءات
واليالوىات الثقافية والىدوات ،سواء بالهياركة ك اعؿ ثقافي أو تعميهي ،أو بالحضور ضهف الجهٍور،
و كأف ٌىاؾ تعهد في طرح قضايا الهرأة التعميهية و الثقافية بٍذا اليكؿ .و يت ؽ ذلؾ هع دراسة ك
Kohenك ،حيث أوض أف ٌىاؾ إ اال هتعهدا في طرح قضايا الهرأة ذات األٌهية.
( .)Kohen,1994
جدول  :4.9التوزيع النسبي لمقضايا التعميمية والثقافية التي تناولتيا الصحف الثالث
م

النسبة إلى القضايا التعميمية

الموضوع

والثقافية(،ن= )88

1

لقاءات ،ىدوات ،يالوىات ثقافية

%57.5

2

جوائز ،هى  ،تكريـ ،هسابقات ثقافية

%38.8

3

جاهعات ،هدارس ،رياض أط اؿ

%2.5

4

هعمهات ،هحاضرات ،هيرفات تعميـ و تربية

%1.3

المجموع

%100.0

نتائج التحميل االستداللي ومناقشة فرضيات الدراسة:
دراسة العالقة اال رتباطية بين فئات المصدر والصحيفة
يتبيف هف خالؿ التحميؿ ،وجود عالقة و دالالت إحيائية بيف فئات الهيدر و اليحي ة ،ويعزز ذلؾ
اختبار فير الذي كاىت قيهتً  008.22بقيهة احتهالية  0800هها ييير إلى وجود عالقة دالة
إحيائية بيف فئات الهيدر واليحي ة عىد هستوا داللة  .0804و حيث يعرض جدوؿ رقـ ( ) 4.10
توزيع الهواد حسب فئة الهيدر واليحي ة ،حيث قسهت الهيادر إلى خهسة أىواع .يكؿ الهراسموف
البية الهيادر( ،)%61.56يميً الوكاالت بىسبة ( ،)%34.91فيها كاىت الهيادر اإلسرائيمية ٌي
األقؿ اعتهادا بىسبة ( .)%0.47تهمؾ اليحؼ الثالث هحؿ البحث ،يبكة هف الهراسميف والهراسالت
88

في جهيع أىحاء األراضي ال مسطيىية ،حيث يهدوىٍا باألخبار والهواد اليحافية التي تغطي كافة
األحداث في الساحة الداخمية .وتعتبر قضايا الهرأة ال مسطيىية ،يأىا داخميا ،هف الطبيعي ،أف ال
تحظى الهيادر االسرائيمية بأي وزف في تغطيتٍا .يحي ة األياـ ٌي األكثر اعتهادا عمى الهراسميف
والوكاالت والهيادر الهتعددة هقارىة بيحي تي الحياة الجديدة وفمسطيف ،بيىها تتساوا يحي تا األياـ
والحياة الجديدة في االعتهاد عمى الهيادر االسرائيمية ،هع عدـ وجود أي هادة تىاولت قضايا الىساء
ال مسطيىيات في يحي ة فمسطيف اعتهادا عمى هيادر اسرائيمية أثىاء وبعد الحرب اإلسرائيمية
 2002-2002عمى قطاع زة .و يت ؽ ٌذا هع دراسة كهيرؼك حيث جاء فيٍا أف يحي ة فمسطيف
تقدهت عمى اليحؼ األخرا في اعتهادٌا عمى الهيادر الداخمية( .هيرؼ ،)2002 ،ويىسجـ ٌذا
هع توجٍات اليحي ة وخطٍا السياسي الهعتهد .وعمى وجً هتبايف تظٍر الىتائر أف يحي ة فمسطيف
ٌي اليحي ة الوحيدة التي أوردت  0هواد دوف أي هيدر.
جدول  :4.10التوزيع النسبي لممواد بحسب فئات المصدر والصحيفة
األيام

صحيفة

الجديدة

الحياة

صحيفة

فمسطين

المجموع 

صحيفة

بدون

المجموع

متعدد

%

57.4%

39.2%

3.4%

%34.91

ث

1

1

0

2

%

50.0%

50.0%

0.0%

%0.47

ث

6

4

0

10

%

60.0%

40.0%

0.0%

%2.36

ث

0

0

3

3

%

0.0%

0.0%

100.0%

%0.71

ث

207

162

55

424

%

48.8%

38.2%

13.0%

100.0%
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89

فيشر

اسرائيمية

ث

85

58

5

148

اختبار

وكاالت

%

44.1%

37.9%

18.0%

%61.56

33.792

االحتمالية

مراسل

ث

115

99

47

261

القيمة

فئة المصدر

**0.001

دراسة العالقة اال رتباطية بين فئات المصدر والقضايا
و اتض هف خالؿ التحميؿ ،أىً ال توجد عالقة ها بيف فئات الهيدر والقضايا التي تىاولتٍا الدراسة
عىد هستوا داللة  ،0804حيث أف قيهة اختبار فيير  26.647بقيهة احتهالية .08224
ويعرض جدوؿ رقـ ( )4.11التوزيع الىسبي لمهواد بحسب فئات الهيدر والقضايا ،وتظٍر الىتائر أف
الهراسميف كاىوا الهيدر األكثر تك ار ار في جهيع القضايا التي تىاولتٍا الدراسة ،يميٍا الوكاالت .و
يتهايى ٌذا و يتوافؽ هع أيوؿ العهؿ اليحافي و االعالهي ،حيث يهثؿ الهراسؿ الهيدر األوؿ
دائها في التغطية اليحافية ،يميً الوكاالت ،و ٌكذا.
جدول  :4.11التوزيع النسبي لممواد بحسب فئات المصدر والقضايا

مراسل

وكاالت

اسرائيمية

متعدد

بدون

المجموع

ث

154

106

2

9

3

274

%

56.2%

38.7%

0.7%

3.3%

1.1%

%64.6

ث

24

7

0

1

0

32

%

75.0%

21.9%

0.0%

3.1%

0.0%

%7.5

ث

12

4

0

0

0

16

%

75.0%

25.0%

0.0%

0.0%

0.0%

%3.8

ث

4

1

0

0

0

5

%

80.0%

20.0%

0.0%

0.0%

0.0%

%1.2

ث

11

4

0

0

0

15

%

73.3%

26.7%

0.0%

0.0%

0.0%

%3.5

تعميمية

ث

54

26

0

0

0

80

وثقافية

%

67.5%

32.5%

0.0%

0.0%

0.0%

%18.9

ث

2

0

0

0

0

2

%

100%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

%0.47

ث

261

148

2

10

3

424

%

61.6%

34.9%

0.5%

2.4%

0.7%

100%

سياسية
اجتماعية
اقتصادية
صحية
إنسانية

أخرى
المجموع 

//غُردانت

90

اختبار فيشر

القضايا

26.647

القيمة االحتمالية

فئات المصدر

//0.684

دراسة العالقة اال رتباطية بين فئات المجال الجغرافي والصحيفة
و حيث استخدهت الباحثة اختبار فيير لمحكـ عمى فرضية وجود عالقة ها بيف اليحي ة والهجاؿ
الجغرافي وقد كاىت قيهة االختبار  008202بقيهة احتهالية  ،0800بيف التحميؿ وجود عالقة دالة
إحيائية بيف فئات الهجاؿ الجغرافي واليحي ة عىد هستوا داللة  .0804وترجع الباحثة ٌذي العالقة
إلى أف اليحؼ الهدروسة ،تيدر جهيعٍا في أراضي السمطة ال مسطيىية ،ويوجد لٍا هكاتب
وهراسميف في جهيع أىحاء هدف الض ة الغربية وقطاع زة ،باإلضافة إلى أف قضية البحث ،تعتبر في
األ مب يأىا داخميا ويرتبط باألحداث والقضايا التي تحدث في حدود االراضي ال مسطيىية.
يعرض جدوؿ رقـ ( )4.12توزيع األخبار حسب فئة الهجاؿ الجغرافي واليحي ة .وكوف الدراسة تتىاوؿ
القضايا الهتعمقة بالىساء ال مسطيىيات أثىاء وبعد الحرب اإلسرائيمية  2002 -2002عمى قطاع زة،
فقد تـ التركيز عمى ثالث هىاطؽ فمسطيىية وٌي قطاع

زة ،الض ة الغربية والقدس وأراضي

ال مسطيىية الهحتمة عاـ  ،0242باإلضافة إلى هجاؿ جغرافي عها عرؼ كأخراك.
تساوت تقريبا ىسبة تغطية قضايا الىساء في كؿ هف قطاع زة ( )%45.75والض ة الغربية (،)%44.1
فيها كاىت ىسبة األخبار هف األراضي ال مسطيىية الهحتمة عاـ  )%2.12( 0242وٌي األدىى .وترجع
الباحثة ٌذا إلى كوف الحدث األبرز هوضوع الدراسة وٌو الحرب االسرائيمية عمى قطاع زةٌ ،و
جغرافيا حدث في قطاع زة ،باإلضافة إلى أف ارتباط قطاع زة بالض ة الغربيةٌ ،و ارتباط إدراري
وسياسي ،عدا عف كوىً ارتباطا وثيقا بيف أفراد اليعب الواحد في الض ة والقطاع .إذ أف يالحيات
السمطة ال مسطيىية تيهؿ هواطىيٍا في يقي الوطف ،والحكوهة ال مسطيىية وو ازراتٍا تعهؿ وتقدـ
الخدهات في الض ة والقطاع .أها االراضي ال مسطيىية الهحتمة عاـ  ،0242فتخضع لمسيطرة
االسرائيمية الكاهمة ،إداريا وسياسيا ،وال يسه لم مسطيىييف هف األراضي الهحتمة عاـ  022.بدخولٍا
إال بتياري

وبأذوىات خاية ،هها ال يتي

لميحؼ ال مسطيىية اليادرة في أراضي السمطة

ال مسطيىية ،أف تواكب األحداث داخؿ الهىاطؽ الهحتمة عاـ .0242
يحي ة األياـ ٌي األكثر تغطية ل خبار الهتعمقة بالىساء في كؿ هف قطاع زة واألراضي ال مسطيىية
الهحتمة عاـ  0242والهىاطؽ األخرا كدولياك هقارىة بيحي تي الحياة الجديدة وفمسطيف ،بيىها ت وقت
يحي ة الحياة الجديدة عمى كؿ هف يحي تي األياـ وفمسطيف في تغطية أخبار الض ة الغربية
91

والقدس .وعمى الر ـ هف اعتهاد يحي ة األياـ عمى ه ارسمة يحافية واحدة في قطاع زة ،وأخرا في
الض ة الغربية بيف يبكة هراسميٍا إباف فترة الحرب واأليٍر التي تمتٍا ،حسب ها يرح هدير تحريرٌا،
عبد الىاير الىجار(،بطراوي وياٌيف ،)40 ،2000 ،إال أف أخبار الىساء تركزت فيٍا هقارىة
باليحؼ األخرا ،هحؿ الدراسة .وترجع الباحثة ٌذا إلى أف هراسمتي اليحي ة ،أسهاء الغوؿ في
قطاع زة ،وىائمة خميؿ في الض ة الغربية ،كاىتا هف الىايطات في هجاؿ الىوع االجتهاعي وقضايا
الهرأة ،وهقربتيف هف الهؤسسات األٌمية التي تعهؿ هع الىساء ،وليس هجرد هراسمتيف لميحي ة ،وبرز
ٌذا في طبيعة التغطية اليحافية التي قاهت بٍا الهراسمتاف الهذكورتاف ،لدا دراسة الباحثة ألعداد
اليحي ة ضهف عيىة البحث.
جدول  :4.12التوزيع النسبي لممواد بحسب فئات المجال الجغرافي والصحيفة
األيام

صحيفة

الجديدة

الحياة

صحيفة

فمسطين

صحيفة

المجموع

القدس

%

43.9%

49.2%

7.0%

%44.1

ث

6

2

1

9

%

66.7%

22.2%

11.1%

%2.12

ث

18

15

1

34

%

52.9%

44.1%

2.9%

%8.02

ث

207

162

55

424

%

48.8%

38.2%

13.0%

100.0%

أراضي
48
أخرى
المجموع 
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92

فيشر

الضفة و

ث

82

92

13

187

قطاع غزة

اختبار

%

52.1%

27.3%

20.6%

%45.75

31.239

االحتمالية

ث

101

53

40

194

القيمة

فئة المجال الجغرافي

**0.00

دراسة العالقة اال رتباطية بين فئات المجال الجغرافي والقضايا
تظٍر ىتائر اختبار فيير إلى أىً توجد عالقة ها بيف فئات الهجاؿ الجغرافي والقضايا التي تىاولتٍا
الدراسة عىد هستوا داللة  ،0804حيث أف قيهة اختبار فيير  61.379بقيهة احتهالية .0800
يعرض جدوؿ رقـ ( )4.13التوزيع الىسبي لمهواد بحسب فئات الهجاؿ الجغرافي والقضايا ،وتظٍر
الىتائر أف قطاع زة كاف الهجاؿ الجغرافي األبرز لمقضايا السياسية واليحية واإلىساىية ،بيىها كاىت
الض ة الغربية والقدس الهجاؿ الجغرافي األبرز لمقضايا االقتيادية والتعميهية والثقافية ،فيها تساوا كؿ
هف قطاع زة والض ة الغربية والقدس في القضايا االجتهاعية .إف تركز القضايا السياسية واليحية
واالىساىية في قطاع زة ،ارتبط هبايرة ،بالحدث الذي تبحث الدراسة تتابعتً عمى الىساء ال مسطيىيات
والتغطية اليحافية لقضاياٌف ،وٌو الحرب االسرائيمية عمى قطاع زة  2002 /2002والذي حدث
جغرافيا في قطاع زة .إذا أف القضية السياسية ،واألحداث الهرتبطة باالحتالؿ االسرائيمي ،هف قتؿ
وتدهير وىزوح وايابة و يري ،كاف قطاع زة ساحتٍا الرئيسة ،وارتبط بٍا أيضا القضايا اليحية
الهتعمقة باليحة الى سية والتجٍيزات اليحية والطبية وكذلؾ الوفود الطبية التي قدهت إلى قطاع زة
اباف الحرب واأليٍر التي تمتٍا .وترا الباحثة أف هف الطبيعي أف القضايا االىساىية والتي ٌي أساسا
ىتيجة لمقضايا السياسية واليحية أف تتركز في قطاع زة .أها بروز القضايا االقتيادية والتعميهية
والثقافية في كؿ هف القدس والض ة الغربية ،فٍو ىتيجة تمقائية لكوف هدف الض ة الغربية تيٍد ىياطا
اقتياديا عاليا ،وتتركز فيٍا كبرا اليركات ال مسطيىية ورؤوس األهواؿ ،عدا عف اى تاحٍا عمى
الهىطقة العربية والعالـ عبر الهعابر اله توحة بيكؿ دائـ ،عمى عكس حالة اإل الؽ والحيار
اله روض عمى قطاع

زة قبؿ وأثىاء وبعد الحرب ،و كأف اليحافة تتعاهؿ هع قضايا الهرأة

االقتيادية في هدف الض ة الغربية ،بيكؿ هختمؼ عف تعاهمٍا هع قضاياٌا في قطاع زة ،في وقت
أحوج فيً الهرأة في قطاع زة ،إلى تسميط الضوء عميٍا و عمى قضاياٌا .و ٌذا يت ؽ هع ىتيجة
دراسة كهركز التخطيط و التعاوف الدوليك التي أوضحت أف اليحؼ ال مسطيىية استٍدفت ىساء
الهدف وأ مت ىساء الريؼ و الهخيهات( ،هركز التخطيط و التعاوف الدولي ،)022. ،اذا ها اعتبرىا
البية سكاف قطاع زة هف الالجئيف في الهخيهات ،باالضافة الى سكاف القرا و الهىاطؽ الهٍهية.
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جدول  :4.13التوزيع النسبي لممواد بحسب فئات المجال الجغرافي والقضايا
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0
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أراضي 48
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المجموع

ث
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6
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اختبار فيشر

القضايا

61.379

القيمة االحتمالية

فئات المجال الجغرافي

**0.00

** دالة إحيائياُ عىد هستوا داللة 08000
دراسة العالقة اال رتباطية بين فئات القائم باالتصال و الصحيفة
تبيف ىتائر استخداـ اختبار فيير لمحكـ عمى فرضية وجود عالقة ها بيف اليحي ة والقائـ باالتياؿ
والذي كاىت قيهتً  028242بقيهة احتهالية  ،08000وجود عالقة دالة إحيائية بيف فئات القائـ
باالتياؿ واليحي ة عىد هستوا داللة  .0804ترجع الباحثة ٌذي العالقة ،إلى أف يحي ة األياـ ،ر ـ
اعتهادٌا عمى هراسمتيف فقط في األراضي ال مسطيىية ،إال أف طاقـ هراسميٍا الذكور أيضا ،وخاية في
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قطاع زة ،هىٍـ هف ٌو هتابع لمقضايا واالىيطة الىسوية ،وهٍتـ بٍا ،هثؿ حسف جبر ،فايز أبو عوف،
هحهد البابا ،هحهد الجهؿ ،وحاهد جاد ،وٌـ زهالء تعرفٍـ الباحثة هعرفة يخيية هف خالؿ عهمٍا
كفعالهية في هؤسسة أٌمية ىسوية كبرا ،في قطاع زة ،وتأسيسٍا ورئاستٍا لتحرير هجمة ىسوية
تيدر عف تمؾ الهؤسسة .باإلضافة لذلؾ فاف توجً اليحي ة الهى ت

عمى هختمؼ القضايا في

الهجتهع ،يجعؿ هف ٌذي العالقة حقيقة قائهة.
ويى ت الباحثة القائـ باالتياؿ بحسب الىوع االجتهاعي إلى ثالث فئات وٌي ذكر وأىثى و ير
هحدد ،يعرض جدوؿ رقـ ( )4.14توزيع الهواد حسب فئة القائـ باالتياؿ واليحي ة .حوالي %.0
هف القائهيف باالتياؿ بالقضايا الهتعمقة بالىساء ال مسطيىيات أثىاء وبعد الحرب اإلسرائيمية -2002
 2002عمى قطاع زة ير هحدد ،بيىها كاىت ىسبة الذكور ( )%2080هقابؿ ( )%284هف اإلىاث.
ترا الباحثة أف ٌذي الىسبة العالية لغير هحدد هف الهيادر تعود إلى اعتهاد اليحؼ عمى الوكاالت
كهيادر ل خبار .وربها يرتبط ٌذا أيضا بطبيعة األخبار الهىقولة عف الوكاالت والتي تعرض أخبا ار
عف ها يجري في الخارج بالعالقة هع قضية البحث ،أو أف الوكاالت تعد تغطية هوسعة تعتهدٌا
اليحؼ بال تردد ،وخاية أف العاهميف في تمؾ الوكاالت ٌـ فمسطيىيوف وزهالء هعروفيف لهراسمي
وهحرري اليحؼ الهدروسة .وباإلضافة لٍذا ربها يرجع السبب إلى وجود ضعؼ في األداء الهٍىي
لدا العاهميف في اليحؼ ،بسبب تدىي أجورٌـ هقارىة بزهالئٍـ العاهميف في الوكاالت ،هها يحبط
لديٍـ الر بة في تحقيؽ التطور الهٍىي هف ىاحية ،أو يدفعٍـ إلى البحث عف عهؿ اضافي هع
الوكاالت أو جٍات يحافية أخرا ،لتحسيف دخمٍـ االقتيادي ،وبٍذا فٍـ ال يبذلوف الجٍود الكافية
لمتغطية الهوسعة ويعتهدوف عمى تغطية الوكاالت في البية هواد يح ٍـ.
حوالي ثمثي القائهيف عمى االتياؿ هف فئتي الذكور أو اإلىاث ىيروا هوادا هتعمقة بالىساء ال مسطيىيات
في يحي ة األياـ ،بيىها أكثرية القائهيف باالتياؿ و ير هحدديف ( )44.0%ىيروا أخبا ار في يحي ة
الحياة الجديدة.
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جدول  :4.14التوزيع النسبي لممواد بحسب فئات القائم باالتصال والصحيفة
األيام

صحيفة

الجديدة

الحياة

صحيفة

فمسطين

صحيفة

المجموع

المجموع 

%

63.0%

18.5%

18.5%

%6.4

ث
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%
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44.0%

13.4%

%70.3

ث
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%

48.8%

38.2%

13.0%

100.0%

فيشر

غير محدد

ث
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5

5

27

اختبار

أنثى

%

63.6%

26.3%

10.1%

%23.3
18.846

االحتمالية

ذكر

ث

63

26

10
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القيمة

فئة القائم باالتصال

**0.001

** دالة إحيائياُ عىد هستوا داللة 08000
دراسة العالقة اال رتباطية بين فئات القائم باالتصال والقضايا
تيير ىتائر اختبار فيير إلى أىً توجد عالقة ها بيف فئات القائـ باالتياؿ والقضايا التي تىاولتٍا
الدراسة عىد هستوا داللة  ،0804حيث أف قيهة اختبار فيير  28.998بقيهة احتهالية .08000
ويعرض جدوؿ رقـ ( )4.15التوزيع الىسبي لمهواد بحسب فئات القائـ باالتياؿ والقضايا ،وتظٍر
الىتائر أف أ مبية القائهيف باالتياؿ في جهيع القضايا التي تىاولتٍا الدراسة

ير هحدديف ،يميٍـ

الذكور وهف ثـ اإلىاث باستثىاء القضايا اليحية والتعميهية والثقافية .ترتبط ٌذي الىتيجة بها سبقٍا حوؿ
استحواذ الوكاالت عمى ىسبة حوالي  %.0هف القائهيف باالتياؿ في التغطية الخاية بقضايا الهرأة
ال مسطيىية ،ذلؾ أف الوكاالت ال تحدد جىس القائـ باالتياؿ في تغطيتٍا اليحافية ل حداث .وحوؿ
كوف القائـ بتغطية القضايا اليحية والتعميهية والثقافية اىاث ،ربها يرتبط ٌذا بعض الييء بسٍولة
تغطية ٌذي القضايا هيداىيا لمهراسالت ل ىاث ،أو أىٍف يبديف اٌتهاها أكبر بتمؾ القضايا بالهقارىة هع
القضايا األخرا.
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جدول  :4.15التوزيع النسبي لممواد بحسب فئات القائم باالتصال والقضايا
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اختبار فيشر
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** دالة إحيائياُ عىد هستوا داللة 08000
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القيمة االحتمالية

فئات القائم باالتصال

**0.001

دراسة العالقة اال رتباطية بين فئات الفن الصحفي والصحيفة.
التحميؿ الوي ي السابؽ يدلؿ عمى وجود عالقة ها بيف فئات ال ف اليح ي واليحي ة ،ويعزز ذلؾ
اختبار فير الذي كاىت قيهتً  4484..بقيهة احتهالية  0800هها ييير إلى وجود عالقة دالة
إحيائية بيف فئات ال ف اليح ي واليحي ة عىد هستوا داللة .0804
وتىاولت الباحثة خهسة هف ال ىوف اليح ية وٌي الخبر والهقاؿ والتقرير والتحقيؽ والحديث واليورة
كها يعرض توزيعٍا الىسبي جدوؿ رقـ ( ،)4.16البية ( )%58.7هف القضايا تـ تىاولٍا عمى يورة
خبر ،بيىها ( )%20.8تـ عرضٍا عف طريؽ يورة (عرض يور الهظاٌرات واالعتياهات خالؿ
فترة الحرب) ،و ( )%16.7عمى ٌيئة تقرير ،بيىها ( )%0.7فقط كاىت عمى ييغة حديث ،ووجدت
الباحثة ٌذا الحديث في ي حة  00هف يحي ة الحياة الجديدة ،اليادرة بتاريخ  2.أبريؿ ،2002
ضهف األعداد عيىة البحث ،وأجراي االعالهي عبد الرزاؽ أبو جزر في القاٌرة هع اإلعالهية جيٍاف
الحسيىي ،هيرية الجىسية ،فمسطيىية الهولد ،وكيؼ ساعدتٍا فمسطيىيتٍا في تخطي يعوبات العهؿ
اليح ي ،وجعمٍا عمى قهة أخبار يحي ة الحياة المىدىية( .الحياة الجديدة .)4/2.
يحي ة األياـ ٌي األكثر توظي ا لمخبر واليورة هف ال ىوف اليح ية هقارىة بيحي تي الحياة الجديدة
وفمسطيف ،بيىها تتساوا يحي تي األياـ وفمسطيف ( )40.8%في توظيؼ التقرير كأحد ال ىوف اليح ية
لتغطية قضايا الىساء ال مسطيىيات ،وتهيزت يحي ة الحياة الجديدة بأىٍا األكثر توظي ا لمهقاؿ والحديث
هقارىة بيحي ة األياـ وفمسطيف .ترجع الباحثة بروز ييغة الخبر واليورة ،لدا يحي ة األياـ الى
وجود يبكة كثي ة هف الهراسميف في كافة الهدف ال مسطيىية ،و

البية هراسميىٍا يعتهدوف تيوير

االحداث بأى سٍـ ،دوف قير األهر عمى هيوريف هتخيييف ،هع العمـ بأف هف ضهف فريؽ
هراسميٍـ هف ٌو هيور فوتو رافي هحترؼ ،هثؿ هحهد البابا ،و عبد الرحهف الخطيب و يرٌـ،
باإلضافة إلى اعتهادٌـ في الغالبية عمى الوكاالت التي تعتهد اليورة بيكؿ كبير .كها أف بروز
اليورة في يحي ة األياـ كاف كثي ا ،اذ اعتهدت اليحي ة عمى تخييص داخؿ الي حة الخارجية
االخيرة ،هجاال لعرض اليور بالكاهؿ ،سواء تمؾ اليور التي تغطي األخبار داخؿ األراضي
ال مسطيىية ،أـ يور األحداث الجارية خارج فمسطيف.
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جدول  :4.16التوزيع النسبي لممواد بحسب فئات الفن الصحفي والصحيفة
األيام

صحيفة
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صحيفة

فمسطين

المجموع 
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االحتمالية

خبر

ث
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20

249

القيمة

فئة الفن الصحفي

**0.00

** دالة إحيائياُ عىد هستوا داللة 08000
دراسة العالقة اال رتباطية بين فئات الفن الصحفي والقضايا.
توجد عالقة ها بيف فئات ال ف اليح ي والقضايا التي تىاولتٍا الدراسة عىد هستوا داللة  ،0804حيث
أف قيهة اختبار فيير  ..8.2.بقيهة احتهالية .0800
يعرض جدوؿ رقـ ( )4.17التوزيع الىسبي لمهواد بحسب فئات ال ف اليح ي والقضايا ،وتظٍر الىتائر
أف الخبر ك ف يح ي ٌو األبرز في االستخداـ في جهيع القضايا التي تىاولتٍا الدراسة .ويت ؽ ذلؾ
هع دراسة كعوض اهللك حيث جاء الخبر اليح ي ٌو اليكؿ الغالب في الهواقع اإلليكتروىية األجىبية.
(عوض اهلل  .)2004وجاءت اليورة تالية لمخبر ،بيىها لـ يستخدـ أي هف الهواد التحقيؽ ك ف
يح ي في تىاوؿ القضايا الهتعمقة بالىساء ال مسطيىيات .و ٌذا ها أكدت عميً دراسة كهركز التخطيط
و التعاوف الدوليك عف ياب العديد هف ال ىوف اليح ية ،السيها فف التحقيؽ اليح ي ،والحديث
اليح ي ،الخاص بقضايا الهرأة ال مسطيىية( .هركز التخطيط والتعاوف الدولي.)0222 ،
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ويعتبر الخبر هف أكثر أىواع ال ىوف اليحافية اىتيا ار واستخداها ،وأكثرٌا سٍولة في االعداد لهختمؼ
أجياؿ اليحافييف العاهميف في كؿ الهواقع اليحافية .كها أف هف الهعروؼ أف التحقيؽ اليح ي ٌو
هف أكثر األيكاؿ اليح ية الهستخدهة يعوبة ،و ال يقدـ عمى استخداهً إال يحافيوف هف ذوي خبرة
و احتراؼ ،باإل ضافة إلى أىً يحتاج الى بيئة هف الحريات اليح ية يك مٍا القاىوف و يحرسٍا الىظاـ،
وٌذا ال يتوفر ل سؼ في األراضي ال مسطيىية باليكؿ الهطموب ،لٍذا يقؿ استخداـ يكؿ التحقيؽ
اليح ي و يمجأ البية الهراسميف الى استخداـ الخبر و اليورة و ٌها األكثر سٍولة و ال يحهالف أي
هخاطرة.
جدول  :4.17التوزيع النسبي لممواد بحسب فئات الفن الصحفي والقضايا
فئات الفن الصحفي

خبر

مقال

ث

17

2

11

0

0

2

32

%

53.1%

6.2%

34.4%

0.0%

0.0%

6.2%

%7.5

ث

11

0

3

0

0

2

16

%

68.8%

0.0%

18.8%

0.0%

0.0%

12.5%

%3.8

ث

4

0

1

0

0

0

5

%

80.0%

0.0%

20.0%

0.0%

0.0%

0.0%

%1.2

ث

7

0

3

0

0

5

15

%

46.7%

0.0%

20.0%

0.0%

0.0%

33.3%

%3.5

تعميمية

ث

74

1

3

0

0

2

80

وثقافية

%

92.5%

1.2%

3.8%

0.0%

0.0%

2.5%

%18.9

ث

2

0

0

0

0

0

2

%

100%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

%0.47

ث

249

13

71

0

3

88

424

%

58.7%

3.1%

16.7%

0.0%

0.7%

20.8%

100%

سياسية
اجتماعية
اقتصادية
صحية
إنسانية

أخرى
المجموع 

تقرير

تحقيق

حديث

صورة

المجموع

%

48.9%

3.6%

18.2%

0.0%

1.1%

28.1%

%64.6

** دالة إحيائياُ عىد هستوا داللة 08000

100

اختبار فيشر

ث

134

10

50

0

3

77

274

77.727

القيمة االحتمالية

القضايا

**0.00

دراسة العالقة اال رتباطية بين فئات موقع المادة من الصحيفة والصحيفة.
لـ يقدـ اختبار فيير دليال إحيائيا كافيا عمى وجود عالقة ها بيف فئة هوقع الهادة هف اليحي ة
واليحي ة عىد هستوا داللة  ،0804حيث كاىت قيهة االختبار  48.20بقيهة احتهالية .08240
و حيث وزعت الباحثة الهادة بحسب هوقعٍا هف اليحي ة إلى ثالث فئات وٌي الي حة األولى،
والي حة األخيرة ،والي حات الداخمية ،يعرض جدوؿ رقـ ( )4.18توزيع األخبار حسب فئة هوقع
الهادة هف اليحي ة والي حة .الغالبية العظهى هف الهواد ( )%91.5كاف هوقعٍا في الي حات
الداخمية هف اليحؼ الثالث )%5.9( ،هف الهواد تـ ىيرٌا في الي حة األولى هقابؿ ( )%2.6في
الي حة األخيرة .ترا الباحثة في ٌذا التوزيع ،اىعكاسا هتوقعا لهستوا االٌتهاـ الهولى ألخبار وقضايا
وأوضاع الىساء هف قبؿ اإلعالـ واليحافة الهكتوبة عمى وجً الخيوص .إذ درجت اليحافة عمى
تقديـ األخبار الهتعمقة بالسياسة والسياسييف في الي حات األولى ،ويت ؽ هع ٌذي الىتيجة دراسة
ككراجةك التي أكدت أف الي حة األولى ير هخيية أبدا لتىاوؿ قضايا الهرأة( .كراجة،)2000 ،
بيىها تضع أخبار الهواطىيف وبضهىٍـ الىساء وقضاياٌـ ويؤوف حياتٍـ وهعييتٍـ اليوهية في
الي حات الداخمية ،وتخيص في الغالب الي حة األخيرة لمهىوعات ،واألخبار العالهية الهدعهة
بيور هموىة بهساحات كبيرة ،والتي البا ها تعرض أخبا ار فىية ،ثقافية ،أو أزياء .ويؤكد وجود الغالبية
العظهى هف الهواد الخاية بتغطية أوضاع الىساء ال مسطيىيات ،في الي حات الداخمية ،حالة عدـ
االٌتهاـ بٍذي القضية .و يت ؽ ذلؾ هع دراسة ككراجةك أيضا التي أكدت أف تىاوؿ قضايا الىساء قميؿ
هقارىة بالهوضوعات األخرا ،حيث بمغت الىسبة %08.هف إجهالي هساحة اليحؼ هحؿ الدراسة.
(كراجة .)2000 ،و تظٍر الىتائر أف ( )64.0%هف الهواد الهىيورة في الي حة األولى كاىت في
يحي ة األياـ ،بيىها ( )63.6%هف الهواد الهىيورة في الي حة األخيرة كاىت في يحي ة الحياة
الجديدة.
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جدول  :4.18التوزيع النسبي لممواد بحسب فئات موقع المادة من الصحيفة والصحيفة
األيام

صحيفة

الجديدة

الحياة

صحيفة

فمسطين

صحيفة

المجموع 

المجموع

داخمية

ث

3

7

1

11

%

27.3%

63.6%

9.1%

%2.6

ث

188

148

52

388

%

48.5%

38.1%

13.4%

%91.5

ث

207

162

55

424

%

48.8%

38.2%

13.0%

100.0%

فيشر

أخيرة

%

64.0%

28.0%

8.0%

%5.9

اختبار

أولى

ث

16

7

2

25

4.791

االحتمالية

الصحيفة

القيمة

فئة موقع المادة من

//0.251

 //ير دالة

دراسة العالقة اال رتباطية بين فئات موقع المادة من الصحيفة والقضايا.
تيير ىتائر اختبار فيير إلى أىً توجد عالقة ها بيف فئات هوقع الهادة هف اليحي ة والقضايا التي
تىاولتٍا الدراسة عىد هستوا داللة  ،0804حيث أف قيهة اختبار فيير  26.049بقيهة احتهالية
.08004
يعرض جدوؿ رقـ ( )4.19التوزيع الىسبي لمهواد بحسب هوقع الهادة هف اليحي ة والقضايا ،وتظٍر
الىتائر أف الغالبية العظهة هف الهواد تـ عرضٍا في الي حات الداخمية ،يتموٌا الي حة األولى في
القضايا السياسية واالقتيادية .أف اٌتهاـ اليحؼ بعرض القضايا السياسية واالقتيادية عمى
ي حتٍا األولىٌ ،و أهر يرتبط بسياساتٍا التحريرية ،اله ضمة لمخبر الهتعمؽ بالسياسة والسياسييف،
بغض الىظر عف أف األهر يخص الىساء في ٌذا الهجاؿ .و تتركز البية الهواد اليحافية التي
تغطي قضايا الهرأة ،في الي حات الداخمية ،ألف العادة درجت ،عمى ايالء األٌهية فقط لميأف
السياسي و يهثمٍا األيخاص السياسيوف و البيتٍـ العظهى هف الرجاؿ ،بها يدلوف هف تيريحات و
ها يقوهوف بً هف أفعاؿ ،و لٍذا تتركز أخبارٌـ في الي حات الرئيسة ،في حيف ال ىرا الىساء إال في
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الي حات الداخمية .و ٌذا ها أكدت عميً دراسة ككراجةك أف الي حة األولى ير هخيية أبدا
لتىاوؿ قضايا الهرأة( .كراجة.)2000 ،
جدول  :4.19التوزيع النسبي لممواد بحسب فئات موقع المادة من الصحيفة والقضايا

صفحة أولى

أخيرة

صفحة

داخمية

صفحة

المجموع

ث

24

6

244

274

%

8.8%

2.2%

89.1%

%64.6

ث

0

0

32

32

%

0.0%

0.0%

100%

%7.5

ث

1

0

15

16

%

6.2%

0.0%

93.8%

%3.8

ث

0

1

4

5

%

0.0%

20.0%

80.0%

%1.2

ث

0

1

14

15

%

0.0%

6.7%

93.3%

%3.5

تعميمية

ث

0

2

78

80

وثقافية

%

0.0%

2.5%

97.5%

%18.9

ث

0

1

1

2

%

0.0%

50.0%

50.0%

%0.47

ث

25

11

388

424

%

5.9%

2.6%

91.5%

100%

سياسية
اجتماعية
اقتصادية
صحية
إنسانية

أخرى
المجموع 

اختبار فيشر

القضايا

26.049

** دالة إحيائياُ عىد هستوا داللة 08000
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القيمة االحتمالية

فئات موقع المادة من الصحيفة

**0.005

دراسة العالقة اال رتباطية بين فئات موقع المادة من الصفحة وبين الصحيفة.
ىظ ػ ار ألف التوزيػػع الىسػػبي لمه ػواد فػػي جػػدوؿ رقػػـ ( )4.20يبػػيف أف جهيػػع ال ئػػات قػػد يػػغمت بػػأكثر هػػف
خهس تك اررات فقد استخدهت الباحثة اختبار هربػع كػأي لد ارسػة العالقػة هػا بػيف اليػحي ة وهوقػع الهػادة

هف الي حة .وكاىت قيهة اختبار هربع كأي ٌي  048422بقيهة احتهاليػة  0800ههػا ييػير إلػى وجػود
عالقة دالة إحيائية بيف اليحي ة وهوقع الهادة هف الي حة عىد هستوا داللة .0804

تىاولت الباحثة أربعة هف هواقع الهادة هف الي حة وٌي أعمى يهيف ،أعمى يسار ،وسط ،وىٍاية
الي حة .وتهيزت يحي ة الحياة الجديدة بعرضٍا ( )62.5%هف الهواد في ىٍاية الي حة هقارىة
بتهيز يحي ة األياـ بعرض الهواد في األجزاء الثالثة الباقية هف الي حة .و جاءت يحي ة فمسطيف

بعد يحي تي األياـ و الحياة في الهواقع الت ضيمية لىير قضايا الهرأة حيث كاىت الىسب عمى التوالي

ٌي ،االياـ بىسبة ( ،) 48.8%و الحياة بىسبة ( ،) 38.2%و فمسطيف بىسبة (.) 13.0%

و ت سر ذلؾ الباحثة بأىً هف الهعروؼ أف التياهيـ التقميدية القديهة تقوـ عمى أساس أف أٌـ هكاف
في الي حة ٌو أعمى اليهيف؛ وقد حيمت يحي ة األياـ عمى أعمى ىسبة حيث حيمت عمى ىسبة

( %)4.82هف حيث وضعٍا لقضايا الىساء في الحرب عىد إخراجٍا ألعدادٌا الهختم ة في ٌذي
الهساحة الهٍهة هف اليحي ة وٌو ها يؤكد وجود ىٍر ليحي ة األياـ بتخيييٍا لهساحات جيدة

وحقوقٍف الهختم ة سواء في الحرب أو
ضاياٌف
هقارىة باليحؼ اليوهية األخرا لمىساء ولمحديث عف ق
ّ
ّ
وهطالبٍف خاية في الهىاسبات الوطىية والدولية الخاية بالهرأة؛ ال
فعاليتٍف
ها بعد الحرب؛ وهتابعة
ّ
ّ
سيها أف اليحي ة تضـ عدد ال بأس بً هف اليح ييف الهخضرهيف واليح يات الهخضرهات الذيف

يهتمكوف حساسية جىدرية في هختمؼ هعالجاتٍـ اإلعالهيةٌ..ذي اليحي ة التي اىطمقت باألساس
بجٍود طاقـ هكوف هف طاقات يبابية واعدة ،وك اءات هجهوعة هف ألهع يحافيي وكتاب اليتات

الذيف عادوا الى الوطف إثر توقيع ات اقيات أوسمو.

وعمى الىقيض حيمت يحي ة فمسطيف الىاطقة باسـ الحكوهة الهقالة بغزة عمى أقؿ ىسبة حيث كاىت
حوالي % 22؛ وٌىا قد يكوف يكؿ حجـ اليحي ة الىي ي عائقا أهاـ حرية عهؿ الهخرج اليح ي
كوف أىا الهساحات الهٍهة الهتاحة في اليحي ة سواء في أعمى اليهيف أو الي حة األولى قميمة هقارىة

باليحؼ العادية؛ ىاٌيؾ عف وضع األخبار والتقارير السياسية في سمـ أولويات الييح ة ال سيها

خالؿ الحرب.

أخي ار يهكف الحديث ٌىا عف أٌهية العهؿ بىظاـ هركز الجذب البيري في كؿ ي حة هف اليحي ة
عىد إخراجٍا حيث أيبحت العديد هف اليحؼ تعهؿ بٍذا الىظاـ وفؽ ىظريات اإلخراج الحديثة.
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جدول  :4.20التوزيع النسبي لممواد بحسب فئات موقع المادة من الصفحة والصحيفة
األيام

صحيفة

الجديدة

الحياة

صحيفة

فمسطين

المجموع 

صحيفة

نياية

المجموع

وسط

ث

51

37

8

96

%

53.1%

38.5%

8.3%

%22.6

ث

70

43

9

122

%

57.4%

35.2%

7.4%

%28.8

ث

18

40

6

64

%

28.1%

62.5%

9.4%

%15.1

ث

207

162

55

424

%

48.8%

38.2%

13.0%

100.0%

كاي

أعمى يسار

%

47.9%

29.6%

22.5%

%33.5

اختبار مربع

أعمى يمين

ث

68

42

32

142

35.596

االحتمالية

الصفحة

القيمة

فئة موقع المادة من

**0.00

** دالة إحيائياُ عىد هستوا داللة 08000
دراسة العالقة اال رتباطية بين فئات موقع المادة من الصفحة وبين القضايا.
تيير ىتائر اختبار فيير إلى أىً توجد عالقة ها بيف فئات هوقع الهادة هف الي حة والقضايا التي
تىاولتٍا الدراسة عىد هستوا داللة  ،0804حيث أف قيهة اختبار فيير  38.978بقيهة احتهالية
.08001
يعرض جدوؿ رقـ ( )4.21التوزيع الىسبي لمهواد بحسب فئات هوقع الهادة هف الي حة والقضايا،
وتظٍر الىتائر أف هوقع الهادة يختمؼ باختالؼ القضايا ف ي حيف عرضت أ مب القضايا السياسية
واالجتهاعية أعمى يهيف الي حة ،عرضت هعظـ القضايا اإلىساىية والتعميهية والثقافية وسط الي حة.
ترا الباحثة أف ٌذي الىتيجة تىسجـ هع هبدأ إيالء األٌهية لمسياسة والسياسييف هف قبؿ اليحافة ،إذ
يعتبر أعمى الي حة يهيف ،أٌـ هوقع في الي حة ،إذ أىً أوؿ هكاف يقع عميً ىظر الهتي حيف ،وٌذا
داللة عمى استهرار سياسة التحرير الت ضيمية تجاي السياسة وأخبارٌا.
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جدول  :4.21التوزيع النسبي لممواد بحسب فئات موقع المادة من الصفحة والقضايا

تعميمية

وثقافية

أخرى

أعمى يمين

إنسانية

أعمى يسار

صحية

%

38.3%

23.7%

25.9%

12.0%

%64.6

ث

15

5

6

6

32

%

46.9%

15.6%

18.8%

18.8%

%7.5

ث

4

7

2

3

16

%

25.0%

43.8%

12.5%

18.8%

%3.8

ث

0

2

1

2

5

%

0.0%

40.0%

20.0%

40.0%

%1.2

ث

3

4

7

1

15

%

20.0%

26.7%

46.7%

6.7%

%3.5

ث

15

12

34

19

80

وسط

اقتصادية

نياية

اجتماعية

المجموع

سياسية

ث

105

65

71

33

274

%

18.8%

15.0%

42.5%

23.8%

%18.9

ث

0

1

1

0

2

%

0.0%

50.0%

50.0%

0.0%

%0.47

ث

142

96

122

64

424

22.6

28.8

15.1

المجموع   %

33.5%

%

%

%

اختبار فيشر

القضايا

38.97
8

القيمة االحتمالية

فئات موقع المادة من الصفحة

*0.001
*

100%

**دالة إحيائياُ عىد هستوا داللة 08000
دراسة العالقة اال رتباطية بين فئات العناصر التيبوجرافية والصحيفة.
ىظ ار إلهكاىية استخداـ أكثر هف عىير تيبوجرافي في الهادة الواحدة ،فقد استخدهت الباحثة اختبار

هربع كأ ي لدراسة العالقة ها بيف استخداـ عىير تيبوجرافي هعيف واليحي ة .تظٍر الىتائر في جدوؿ
رقـ ( )4822إىً توجد عالقة دالة احيائيا عىد هستوا  0804بيف اليحي ة واستخداـ الموف حيث
كاىت القيهة االحتهالية لالختبار  .08020بيىها ال يوجد دليؿ كاؼ عمى وجود عالقة بيف أي هف
العىاير التيبوجرافية األخرا واليحي ة عىد هستوا داللة .0804
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وفحيت الباحثة توظيؼ خهسة هف العىاير التيبوجرافية وٌي يور ،الرسوـ والجداوؿ ،العىاويف،
األلواف واألرضيات كها يعرض توزيعٍا الىسبي جدوؿ رقـ ( ،) 4.22فقد وظ ت اليحؼ العىاير
التيبوجرافية في تغطية القضايا الهتعمقة بالىساء ال مسطيىيات بيكؿ هحدود .فقد تـ استخداـ العىاويف

في ( )%46.2هف الهواد ،واستخدهت اليور بىسبة ( )%15.8هف الهواد ،بيىها استخدهت األلواف
واألرضيات بىسب أقؿ هف  ،%084فيها لـ يتـ استخداـ الجداوؿ والرسوهات في أي هف الهواد

الهىيورة .و كاىت يحي ة األياـ ٌي األكثر توظي ا لكؿ هف اليور والعىاويف ،بيىها تساوت كؿ هف
يحي تي األياـ والحياة الجديدة في استخداـ األلواف ( )%2080واألرضيات ( ،)%4080وقد تهيزت
يحي ة فمسطيف في استخداـ األلواف بها ىسبتً ()%2080

هف بيف الهواد الهستخدـ فيٍا ٌذي

العىاير التيبوجرافية .يحي ة فمسطيف آىذاؾ لـ تكف قد وضعت بعد هىظوهة وفمس ة هعيىة وهحددة
ل خراج خاية أىٍا عددٌا األوؿ يدر في هايو/آيار هف العاـ  ،200.وكاف يعتهد عمى طاقـ هتبدؿ

هف اليباب واليابات الذيف عهموا بيكؿ هتقطع في هكاتب وهؤسسات إعالهية هختم ة تابعة لحركة
حهاس ،كها أف أٌـ ٌدؼ الستخداـ األلواف عىد إخراج اليحي ة ٌو التأثير الى سي وٌو هاتتبعً

حهاس في كؿ هجاالت عهمٍا وىياطاتٍا خاية اإلعالهية.
جدول  :4.22التوزيع النسبي لممواد بحسب فئات العناصر التيبوجرافية والصحيفة
األيام

صحيفة

الجديدة

الحياة

صحيفة

أرضيات

فمسطين

ألوان

صحيفة

عناوين

المجموع

وجداول

ث

0

0

0

0

%

%0.0

%0.0

%0.0

%0.0

ث

93

79

24

196

%

47.4%

40.3%

12.2%

%46.2

ث

1

1

3

5

%

20.0%

20.0%

60.0%

%1.2

ث

2

2

0

4

%

50.0%

50.0%

0.0%

%0.9
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كاي

رسوم

%

55.2%

32.8%

11.9%

%15.8

اختبار مربع

صور

ث

37

22

8

67

1.334

-

0.709

االحتمالية

التيبوجرافية

القيمة

فئة العناصر

//0.513

-

//0.689

6.535

*0.023

0.419

//1.00
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دراسة العالقة االرتباطية بين فئات العناصر التيبوجرافية والقضايا.
ال توجد عالقة ها بيف استخداـ جهيع العىاير التيبوجرافية والقضايا عىد هستوا داللة ،0804
باستثىاء استخداـ العىاويف والقضايا حيث أف قيهة اختبار فيير  25.179بقيهة احتهالية .0800
التوزيع النسبي لممواد بحسب فئات العناصر التيبوجرافية والقضايا
يعرض جدوؿ رقـ ( )4.23التوزيع الىسبي لمهواد بحسب فئات العىاير التيوجرافية والقضايا ،وتظٍر
الىتائر أف العىاويف ٌي أبرز العىاير التبوجرافية الهستخدهة في عرض جهيع القضايا الهتعمقة
بالىساء ال مسطيىيات يميٍا اليور.
ويهكف ت سير ذلؾ أىً في ظؿ الحرب يكوف العهؿ بيكؿ طارئ وهتعجؿ وتكوف ٌىاؾ زحهة ووفرة
كبيرة هف اليور الهعبرة لكافة ال ئات ولكافة الضحايا وقضاياٌـ ،فيكوف المجوء ألسٍؿ وأسرع إخراج
في العىاير التبيو رافية وٌي العىاويف وهف ثـ اليور ،وٌو ها يقمؿ هف األخطاء اإلخراجية الطباعية
في ظؿ عهؿ في أجواء هتوترة و ير هستقرة ،هع العمـ أف طريقة اإلخراج التي تعتهد عمى استخداـ
العىاويف واليور ٌي هدرسة أو فمس ة اإلخراج الهختمط التي تعتهد عمى الدهر بيف كافة العىاير
التيبو رافية ال سيها اليور والعىاويف ،إلض اء حيوية كبيرة عمى الي حة هف خالؿ اليور الكبيرة
والعىاويف الههتدة.
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جدول  :4.23التوزيع النسبي لممواد بحسب فئات العناصر التيبوجرافية والقضايا
فئات العناصر التيبوجرافية

ث

2

0

18

0

0

%

6.2%

0.0%

56.2%

0.0%

0.0%

ث

1

0

9

0

0

%

6.2%

0.0%

56.2%

0.0%

0.0%

ث

1

0

4

0

0

%

20.0%

0.0%

80.0%

0.0%

0.0%

ث

2

0

4

0

0

%

13.3%

0.0%

26.7%

0.0%

0.0%

تعميمية

ث

13

0

53

0

0

وثقافية

%

16.2%

0.0%

66.2%

0.0%

0.0%

ث

0

0

1

0

0

%

0.0%

0.0%

50.0%

0.0%

0.0%

ث

67

0

196

5

4

%

15.8%

0.0%

%46.2

1.2%

0.9%

اختببرفُشر 

4.039

-

25.179

4.833

5.324

انمًُتاالدتًبنُت 

//0.644

-

**0.00

0.832//

//0.796

سياسية
اجتماعية
اقتصادية
صحية
إنسانية

أخرى
المجموع 

صور

%

17.5%

0.0%

39.1%

1.8%

1.5%

وجداول

ث

48

0
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5

4

رسوم

عناوين

ألوان

أرضيات

القضايا
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ممخص نتائج الدراسة
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ممخص نتائج الدراسة
هػػف القػراءة العاهػػة لتسػػاؤالت الد ارسػػة حػػوؿ التغطيػػة اليػػحافية لقضػػايا الىسػػاء ال مسػػطيىيات أثىػػاء و بعػػد
العػػدواف االس ػرائيمي  2009/2008عمػػى قطػػاع ػزة ،و فػػي ضػػوء هػػا خمػػص اليػػً التحميػػؿ اإلحيػػائي
لهعموهات الدراسة ،ىتوقؼ عىد أٌـ الىتائر التي تويمت لٍا الدراسة ،و كاىت عمى الىحو التالي:
 تهيزت التغطية اليحافية لقضايا الىساء في اليحؼ الثالث بالهوسػهية ،اذ تيػدر يػوـ التاسػع
هف آذار القهة في ىسبة التغطية ،و ٌو اليوـ الذي يمػي اليػوـ الػذي تحت ػؿ بػً فمسػطيف و العػالـ
بالهرأة وتعقد بهىاسبتً العديد هف األىيطة و االحت االت و ال عاليات الهحت ية بالهرأة.
 ت وقػػت القضػػايا السياسػػية لمه ػرأة فػػي حيػػولٍا عمػػى التغطيػػة اليػػحافية و االٌتهػػاـ بٍػػا ،عمػػى
جهيػػع القضػػايا األخػػرا ،حيػػث هثمػػت  %64.62هػػف هجهػػوع القضػػايا التػػي تىاولتٍػػا اليػػحؼ
الػػثالث ،و جػػاءت الهوضػػوعات السياسػػية الهتعمقػػة بػػاالحتالؿ وعدواىػػً هػػا ىسػػبتً ()%38.21
ضػ ػػهف القضػ ػػايا السياسػ ػػية األكثػ ػػر تغطيػ ػػة ،و تمتٍػ ػػا هوض ػػوعات السياس ػػة الداخميػ ػػة بهػػػا ىسػ ػػبتً
 ،%26.42في حيف لـ تحز القضايا التعميهية و الثقافية لمهرأة سوا بىسبة ( )%18.87و ٌي
الىسبة الىسبة التي احتمت الهرتبة الثاىية بعد القضايا السياسػية .و هثمػت الهوضػوعات السياسػية
الهتعمقة باالحتالؿ ضهف القضايا السياسية ها ىسبتً ( )%4282هىٍا و ٌػي الهوضػوعات التػي
تخ ػػص الىس ػػاء ال مس ػػطيىيات والت ػػي تىاولتٍ ػػا اليػػػحؼ ال ػػثالث أثى ػػاء وبع ػػد الح ػػرب االس ػ ػرائيمية
 0225 -0224عمى قطاع زة.



و أوضحت الدراسة أف الهوضوعات الثالث التي حازت عمى التركيز األعمػى بػيف الهوضػوعات
السياسػ ػ ػػية الهتعمقػ ػ ػػة بػ ػ ػػاالحتالؿٌ ،ػ ػ ػػي األسػ ػ ػػيرات وعػ ػ ػػائالت األسػ ػ ػػرا بهػ ػ ػػا ىسػ ػ ػػبتً (،)%0084
وهوضوعات هتعمقة بقتؿ وايابات بيف الىساء ،بها ىسبتً ( ،)%2282و الهوضػوعات الهتعمقػة
بتدهير و قيؼ وٌدـ البيوت والهىازؿ حازت عمى الهرتبػة الثالثػة بػيف الهوضػوعات ،بهػا ىسػبتً
(.)%2080



تيػػدرت يػػحي ة األيػػاـ بقيػػة يػػحؼ الد ارسػػة فػػي تغطيتٍػػا و تىاولٍػػا إلجهػػالي قضػػايا الىسػػاء،
حيث أىٍا تىاولت حوالي الىيؼ ( )%4282هف هجهؿ الهواد الهتعمقة بقضايا الهرأة ،فيها تمتٍا
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يحي ة الحياة الجديدة بىسػبة ( ،)%0282وجػاءت يػحي ة فمسػطيف فػي الهرتبػة الثالثػة واألخيػرة
بيف اليحؼ هحؿ الدراسة بىسبة ()%0080



كاف أعمى عدد لمهواد الهىيورة الهتعمقػة بقضػايا الهػرأة ٌػو  59هػادة بهػا ىسػبتً ( )%13.9كػاف
بتاريخ  9هارس  2009كاف ليػحي ة األيػاـ الىيػيب األكبػر هىٍػا ،وتالٌػا الهػواد الهىيػورة يػوـ
 29ديسهبر  2008والبالغ عددٌا  33هادة بها ىسبتً (.)%7.8



ح ػػازت قض ػػايا التوعي ػػة و التثقي ػػؼ عم ػػى أعم ػػى تغطي ػػة ه ػػف الي ػػحؼ ال ػػثالث ض ػػهف القض ػػايا
االجتهاعيػ ػػة ،وٌػ ػػذا يظٍػ ػػر دور الهؤسسػ ػػات العاهمػ ػػة فػ ػػي قضػ ػػايا التوعيػ ػػة وعالقتٍػ ػػا باليػ ػػحافة
الهحمية.



ابت أدوار وأىيطة الهرأة االقتيادية عف التغطية اليحافية ويعكس ذلؾ هدا التٍهيش الػذي
تعػػاىي هىػػً الىسػػاء فػػي الهجػػاؿ االقتيػػادي وكػػذلؾ حجػػـ االىكػػار لػػدورٌا وخبرتٍػػا و قػػدرتٍا عمػػى
الهياركة في عجمة االقتياد و التىهية و اإلعهار.



لـ تحظى القضايا اليحية لمهرأة إال بىسبة ضعي ة جدا هف التغطية اليحافية ،وكاىػت اليػحة
الى سية ٌي القضية األعمى تركي از في التغطية هف بيف هجهؿ القضايا اليحية.



أبرزت الدراسة تقريبا تسػاوي حجػـ التغطيػة اليػحافية لقضػايا الىسػاء ال مسػطيىيات فػي كػؿ هػف
قطاع زة بها ىسبتً ( )%45.75وفي الض ة الغربية بىسبة (.)%44.1



أف يحي ة األياـ ٌي األكثر تغطية ل خبار الهتعمقة بالىساء في كؿ هػف قطػاع ػزة واأل ارضػي
ال مس ػػطيىية الهحتم ػػة ع ػػاـ  0242والهى ػػاطؽ األخ ػػرا كدولي ػػاك هقارى ػػة بي ػػحي تي الحي ػػاة الجدي ػػدة
وفمسػػطيف ،بيىهػػا ت وقػػت يػػحي ة الحيػػاة الجديػػدة عمػػى كػػؿ هػػف يػػحي تي األيػػاـ وفمسػػطيف فػػي
تغطية أخبار الض ة الغربية والقدس.
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توصيات الدراسة
 عم ػػى اإلع ػػالـ ال س ػػطيىي أف يق ػػدـ ىه ػػاذج إيجابي ػػة وىاجح ػػة لمهػ ػرأة ال مس ػػطيىية تع ػػزز هكاىتٍ ػػا و
يورتٍا في أعيف األجياؿ الىايئة بها يؤسس لثقافة إيجابية تحترـ أدوار الهرأة وحقوقٍا.
 عمى اليػحؼ الهحميػة أف تٍػتـ برفػع وعػي كوادرٌػا هػف هحػرريف ،ه ارسػميف وهيػوريف و يػرٌـ
حػػوؿ قضػػايا الهػرأة و حقوقٍػػا و ضػػرورة تىػػاوؿ أخبارٌػػا فػػي التغطيػػة اليػػحافية بهػػا يتىاسػػب هػػع
الدور الذي تقوـ بً الهرأة ال مسطيىية عمى أرض الواقع.
 عمى جهيع الجٍات الهعىية ،سواء كاىت أكاديهية أو هؤسسات بحثية عاهمة أف تجري د ارسػات
هيداىية لمتعرؼ عمػى احتياجػات وقضػايا الهػرأة وأولوياتٍػا ،ووضػعٍا فػي أيػدي يػىاع القػرار فػي
الهؤسسات اإلعالهية هف أجؿ تسميط الضوء عميٍا و تىاولٍا بالتغطية اإلعالهية.
 عمػػى اليػػحؼ ال مسػػطيىية ضػػرورة إب ػراز قضػػايا اله ػرأة بأيػػكاؿ وعىايػػر هتىوعػػة هثػػؿ اليػػورة
واأللواف و يرٌا وكذلؾ زيادة عدد اليحافيات العاهالت في اليحافة واإلعالـ.
 عمػػى الهؤسسػػات الىسػػوية والحقوقيػػة ،األٌميػػة هىٍػػا و كػػذلؾ الحكوهيػػة أف تضػػغط عمػػى يػػىاع
الق ػرار فػػي وسػػائؿ اإلعػػالـ بجهيػػع أيػػكالٍا هػػف أجػػؿ تبىػػي سياسػػة إعالهيػػة تػػرا اله ػرأة وأدوارٌػػا
بيورة أكثر إيجابية و تعهيـ ٌذي اليورة بيكؿ هستهر و ليس بيكؿ هوسهي.
 عمػ ػػى الجاهع ػ ػات ال مسػ ػػطيىية أف تض ػ ػهف فػ ػػي هىاٌجٍػ ػػا هػ ػػادة د ارس ػ ػية حػ ػػوؿ األدوار الىضػ ػػالية
واالجتهاعية والسياسية واالقتيادية التي قاهت و تقوـ بٍا الهرأة ال مسطيىية في الحياة العاهة.
 وعميٍػػا كػػذلؾ تضػػهيف هػػادة حقػػوؽ اإلىسػػاف وحقػػوؽ الهػرأة ،و االت اقيػػات الدوليػػة الخايػػة بػػذلؾ
هف أجؿ تعريؼ األجياؿ بحقوؽ الهرأة و أدوارٌا عمى هر التاريخ.


إيػػالء أٌهيػػة ل ػ دوار التػػي قاهػػت بٍػػا اله ػرأة ال مسػػطيىية إبػػاف االعتػػداءات االس ػرائيمية وابرازٌػػا
وتظٍيرٌا في اليحافة الهحمية.

 ض ػػرورة زي ػػادة االٌته ػػاـ الرس ػػهي واألٌم ػػي بوض ػػع اإلعالهي ػػات وتحس ػػيف واقعٍ ػػف وأوض ػػاعٍف،
واالٌتهاـ ببىاء قدراتٍف و تهكيىٍف في هواقع يىع القرار في وسائؿ اإلعالـ.
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مصادر ومراجع الدراسة
أوالً :مصادر الدراسة:
تـ اختيار األعداد اليادرة ضهف ال ترة هف  05ديسهبر  0224وحتى  32يوىيو 0225أياـ،
بهجهوع 34إيدا ار هف اليحؼ اليوهية الثالث (،الحياة الجديدة ،األياـ ،فمسطيف) ،حيث جاءت
كالتالي:
 .4يحي ة الحياة الجديدة 03 :إيدا ار.
 .0يحي ة األياـ 03 :إيدا ار.
 .3يحي ة فمسطيف 01 :إيدا ار ىظ ار لتوق ٍا عف اليدور أثىاء الحرب.

ثانياً :المراجع العربية لمدراسة:
القرآن الكريم:
 .1القرآف الكريـ ،سورة الىساء ،ااية رقـ ()7
 .2القرآف الكريـ ،سورة الجهعة ،ااية رقـ()4
األبحاث والدراسات العممية غير المنشورة:
 .3أحهد عبد اهلل عوض اهلل ،األطر الخبرية لمعدواف عمى زة عاـ  2012في هواقع ال ضائيات
األجىبية االليكتروىية بالمغة العربية :دراسة تحميمية هقارىة ،رسالة ماجستير غير منشورة،
الجاهعة االسالهية ،زة ،فمسطيف.2014 ،
 .4جواد الدلو ،تغطية اليحافة ال مسطيىية لدور الهرأة في اىت اضة األقيى ،ورقة عمل غير
منشورة.2001،
 .5راهي هحهد عبد القادر هيرؼ ،األطر الخبرية لحيار زة في اليحؼ ال مسطيىية اليوهية:
دراسة تحميمية هقارىة ،رسالة هاجستير ير هىيورة ،الجاهعة االسالهية2016 ،
 .6سهر ياٌيف ،قضايا الهرأة في اليحافة ال مسطيىية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جاهعة
القدس.2010 ،
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 .7زيىب الغىيهي ،الهرأة و الهيالحة الوطىية ،ورقة عمل غر منشورة.2011،
 .8يالح الديف عواد ،قضايا الهرأة في اليحافة الىسائية األٌمية في فمسطيف ،رسالة ماجستير
غير منشورة .2008،
 .9هعتز كراجة ،يورة الهرأة في اليحؼ ال مسطيىية الثالث  :القدس  ،األياـ  ،الحياة الجديدة و
في الهجتهع ال مسطيىي  :دراسة غير منشورة ،الهركز ال مسطيىي لتعهيـ الديهقراطية وتىهية

الهجتهع /باىوراها ،راـ اهلل،فمسطيف.2003 ،
.10

هعٍد أبحاث السياسات االقتيادية ال مسطيىي(هاس) ،هدخؿ لدراسة دور الهرأة في

الهستويات االدارة العميا في هؤسسات السمطة ال مسطيىية ،دراسة غير منشورة ،القدس،
.2005
.11

ٌديؿ القزاز و ىادر سعيد ،ال قر في فمسطيف-دراسات حالة ،دراسة غير منشورة،

برىاهر دراسات التىهية ،جاهعة بيرزيت ،راـ اهلل.1999 ، ،
األبحاث والدراسات العممية المنشورة:
.12

ايالح جاد ،تطور الدور السياسي لمهرأة ال مسطيىية حتى االىت اضة ،هجمة يؤوف

الهرأة ،دون مجمد ،ىابمس.1991 ،
.13

ريها حهاهي وايميف كتاب ،استراتيجيات جديدة لعهؿ الحركات الىسائية باتجاي التحوؿ

الديهقراطي و التحرر ،وضعية الهرأة ال مسطيىية ،هىيورات هؤسسة ه تاح ،القدس ،المجمد
االول.2003 ،
.14

زٌيرة كهاؿ ،الهرأة و عهمية اتخاذ القرار في فمسطيف ،هف :هجمة يؤوف تىهوية،

هىيورات جهعية الهمتقى ال كري العربي ،المجمد السابع ،عدد  3و  ،4القدس.1998 ،
.15

الهبادرة ال مسطيىية لتعهيؽ الحوار العالهي والديهقراطية(ه تاح) ،حوؿ وضعية الهرأة

ال مسطيىية ،دراسات و تقارير ،تحرير و ايراؼ :عمياء أريغمي ،المجمد األول ،القدس،
.2003
.16

حسف سميـ ،الهرأة في األحزاب السياسية بيف التهييز والطهوح ،مقال منشور في

صحيفة صوت النساء ،راـ اهلل ،فمسطيف ،العدد .2000 ،91
تقارير ومنشورات صادرة عن المؤسسات الرسمية والمدنية:
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.17

أيميف كتاب ،العنف القائم عمى أساس النوع االجتماعي في األرض الفمسطينية

المحتمة ،هركز بيساف لمبحوث واالىهاء.2011 ،
.18

البرىاهر التدريبي لحقوؽ الهرأة االىساىية ،اتفاقية القضاء عمى جميع أشكال التمييز

ضد المرأة(سيداو) ،حقوق و آليات ،يىدوؽ األهـ الهتحدة االىهائي لمهرأةك يوىي يـك الهكتب
االقميهي لمدوؿ العربية ،عهاف األردف.2004 ،
.19

بيناز بطراوي وخميل شاىين ،برنامج تحقيق األىداف االنمائية لأللفية ،الخطة

االعالمية :المساواة في النوع االجتماعي و تمكين المرأة في االراضي الفمسطينية المحتمة،
مفتاح بالتعاون مع 2010 ،UNFPA
.20

تقرير التنمية البشرية في فمسطين،برىاهر األهـ الهتحدة االىهائي.2005 ،

.21

تقرير توثيقي هىيور بعىواف" :أثر العدوان اإلسرائيمي -عممية الرصاص المصبوب

عمى خدمات الصرف الصحي في قطاع غزة"  -هركز الهيزاف لحقوؽ اإلىساف.2009 ،
.22

الجٍاز الهركزي ل حياء ال مسطيىي ،المرأة و الرجل في فمسطين :اتجاىات

واحصاءات ،السمطة الوطىية ال مسطيىية.2007 ،
.23

الجٍاز الهركزي ل حياء ال مسطيىي ،هيروع الىير والتحميؿ الستخداـ بياىات

التعداد :سمسمة الدراسات التحميمية الهعهقة ،التركيب األسري في األراضي الفمسطينية ،راـ اهلل،
فمسطيف.2005،
.24

الجٍاز الهركزي ل حياء ال مسطيىي .2008 ،مسح القوى العاممة الفمسطينية:

التقرير السنوي ،2007 :راـ اهلل ،فمسطيف.2008،
.25

الجٍاز الهركزي ل حياء ال مسطيىي،التقرير السىوي  ،2012أطفال فمسطين ،قضايا

و احصاءات ،سمسمة احصاءات الطفل رقم ( ،)15راـ اهلل ،فمسطيف.2013 ،
.26

الجٍاز الهركزي ل حياء ال مسطيىي ،المرأة و الرجل في فسمطين ،قضايا

واحصاءات ،راـ اهلل،فمسطيف.2010 ،
.27

الجٍاز الهركزي لالحياء ال مسطيىي ،المسح الفمسطيني لصحة األسرة  ،2006راـ

اهلل /فمسطيف.2007 ،
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.28

رىدة سىيورة و آخروف ،تقرير حول وضعية المرأة الفمسطينية باالستناد الى اتفاقية

القضاء عمى جميع أشكال التمييز ضد المرأة ،هركز الهرأة لالرياد القاىوىي واالجتهاعي،
القدس  ،فمسطيف.2001 ،
.29

روز يوهمي هيم  ،المشاركة السياسية لممرأة الفمسطينية وصنع القرار ،هركز

األبحاث لهىظهة التحرير ال مسطيىية.2012 ،
.30

يىدوؽ االهـ الهتحدة االىهائي لمهرأة ،الهكتب االقميهي لمدوؿ العربية (اليوىي يـ):

حقوق المرأة في التعميم ،عهاف ،األردف.2004 ،
.31

طارؽ باىوري وآخروف ،التنمية البشرية المستدامة من المفيوم الى التطبيق دليل

لمعاممين في التنمية ،برىاهر األهـ الهتحدة االىهائي ،المجىة االقتيادية و االجتهاعية لغربي
آسيا ( األسكوا) .1995
.32

الهركز ال مسطيىي لحقوؽ االىساف ،التقرير االسبوعي حول االنتياكات االسرائيمية

في األراضي الفمسطينية المحتمة  ،2008فمسطيف.2008،
.33

الهركز ال مسطيىي لحقوؽ االىساف ،التقرير السىوي  ،2008فمسطيف.2009 ،

.34

الهركز ال مسطيىي لحقوؽ االىساف ،بعيون النساء ،تقرير حوؿ ااثار والتبعات

الهتيمة بالىوع االجتهاعي الهترتبة عمى عهمية الرياص الهيبوب،فمسطيف.2009 ،
.35

الهركز ال مسطيىي لحقوؽ االىساف ،تدمير اقتصاد قطاع غزة ،تقرير حول أثر سياسة

االغالق عمى القطاعات االقتصادية،فمسطيف. 2008 ،
.36

الهركز ال مسطيىي لحقوؽ االىساف ،مدنيون مستيدفون ،تقرير حوؿ العدواف الياهؿ

الذي يىتً قوات االحتالؿ الحربي االسرائيمي عمى قطاع زة خالؿ ال ترة بيف  27ديسهبر
 2008و  18يىاير  ،2009زة،فمسطيف.2009 ،
.37

هركز الهرأة ل رياد القاىوىي واالجتهاعي ،انتياكات حقوق المرأة الصحية في

الضفة الغربية -وجية نظر النساء و العاممين في القطاع الصحي ،القدس ،فمسطيف،
.2000
.38

هركز الهعموهات الوطىي ال مسطيىي ،واقع المرأة في فمسطين ،دراسات وتقارير،

الٍيئة العاهة لالستعالهات ،زة ،فمسطيف.2002 ،
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.39

هركز الهيزاف لحقوؽ االىساف وآخروف ،تقرير حول تأثير انتياكات االحتالل

االسرائيمي عمى المرأة الفمسطينية ،زة ،فمسطيف.2014،
.40

هركز الهيزاف لحقوؽ االىساف ،االنزالق نحو الكارثة ،زة ،فمسطيف.2009،

.41

هركز الهيزاف لحقوؽ اإلىساف ،تقرير توثيقي منشور بعنوان" :مدنيون بال حمايةك،

فمسطيف.2009،
.42

هركز الهيزاف ،تقرير توثيقي حول ممارسة التعذيب و غيره من ضروب المعاممة

القاسية و لمالإنسانية و الميينة بحق الفمسطينيين و السكان في قطاع غزة عمى أيدي
قوات االحتالل ،زة ،فمسطيف.2011،
.43

هركز يؤوف الهرأة ،أسباب الطالق في المجتمع و آثاره عمى المرأة واألسرة ،زة،

فمسطيف.2005 ،
.44

هركز يؤوف الهرأة ،المرأة و الميراث ،األسباب واآلثار ،زة ،فمسطيف.2009 ،

.45

هركز يؤوف الهرأة ،المشاركة السياسية لممرأة الفمسطينية في الحيز العام و

الخاص ،زة،فمسطيف.2003 ،
.46

هركز يؤوف الهرأة ،تحديد أولويات قضايا النساء في قطاع غزة ،زة،فمسطيف،

.2009
.47

هركز كوثر ،المرأة العربية واالعالم ،دراسة تحميمية لمبحوث اليادرة بيف 1995

و ،2005تقرير تىهية الهرأة العربية ،توىس.2008،
.48

هركز يؤوف الهرأة ،الواقع الميني لإلعالميات الفمسطينيات في قطاع غزة ،زة،

فمسطيف.2010 ،
.49

و ازرة يؤوف الهرأة ،السمطة الوطىية ال مسطيىية  ،الخطة االعالمية :المساواة في

النوع االجتماعي و تمكين المرأة في األراضي الفمسطينية المحتمة ،برىاهر تحقيؽ األٌداؼ
االىهائية ل ل ية.2010 ،
الكتب العربية:
.50

أحهد حسيف الياوي ،طباعة الصحف و اخراجيا ،د.ط ،القاٌرة :الدار القوهية

لمطباعة والىير.1972 ،
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.51

أحهد هيط ى عهر ،البحث االعالمي مفيومو واجراءاتو ومناىجو ،ط ،1بىغازي:

هىيورات جاهعة قاريوىس.1994،
.52

ايالح جاد ،المرأة الفمسطينية :الوضع الراىن ،راـ اهلل :هعٍد دراسات الهرأة-جاهعة

بيرزيت.2000 ،
.53

أهيف عايي ،واقع المرأة الفمسطينية في الحياة السياسية ،د.ط ،البيرة :و ازرة يؤوف

الهرأة.2009،
.54

جواد الدلو ،فن الحديث الصحفي و تطبيقاتو العممية ،ط  ،2زة :هكتبة االهؿ

التجارية لمطباعة و الىير والتوزيع.2000 ،
.55

خديجة أبو عمي ،مقدمات حول واقع المرأة و تجربتيا في الثورة الفمسطينية،د.ط،

بيروت :هىيورات االتحاد العاـ لمهرأة ال مسطيىية.1975،
.56

سهير حسيف ،بحوث االعالم ،ط  ،2القاٌرة:عالـ الكتب.1995،

.57

سهير هحهد حسيف ،دراسات في مناىج البحث العممي – بحوث االعالم ،د.ط،

القاٌرة:عالـ الكتب.1974،
.58

ربحي قطاهش ،قضايا المرأة العاممة في فمسطين-دراسة تحميمية ،-ط،2راـ اهلل:

جهعية الهرأة العاهمة ال مسطيىية.2001 ،
.59

زياد عثهاف ،قراءة نقدية في مشاركة المرأة الفمسطينية ،د.ط ،راـ اهلل :هركز راـ اهلل

لدراسات حقوؽ االىساف.2003 ،
.60

سهير خالد يافي و خميؿ عبد الكريـ هقداد ،دراسة مقارنة حول الخصائص

االجتماعية واالسرية والزواجية والتعميمية واالقتصادية لألسرة في األراضي الفمسطينية بين (
،)2007-1997د.ط ،فمسطيف :الجٍاز الهركزي ل حياء ال مسطيىي .2009 ،
.61

سهير هحهد حسيف  ،بحوث االعالم ،د.ط ،القاٌرة :عالـ الكتب .2006 ،

.62

يرؼ الديف خميؿ ،اإلحصاء الوصفي،ط ،1الدىهارؾ:هكتبة الدراسات واألبحاث

االقتيادية ،د.ت.
.63

يكري عبد الهجيد يابر ،االنتفاضة وانعكاساتيا عمى وضعية المرأة الفمسطينية،

دراسة هيداىية عمى عيىة ههثمة ل داء الهٍىي بغزة ،د.ط ،زة :هركز يؤوف الهرأة .2002،
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.64

عبد الرحهف أبو عرفة ،االستيطان التطبيق العممي لمصييونية ،د.ط ،عهاف:الهؤسسة

العربية لمدراسات والىير دار الجميؿ لمىير.1981 ،
.65

عبد الىاير الىجار ،الكتابة االبداعية لمصحافة ،ط  ،1راـ اهلل :د.ف.2009 ،

.66

عزت د ار هة ،الحركة النسائية في فمسطين،د.ط ،القدس:هكتب ضياء لمدراسات،

.1991
.67

عالء ابو طً ،راهي هراد ،دور المرأة الفمسطينية في التشاركية السياسية

واالقتصادية،د.ط ،زة:هركز يؤوف الهرأة.2012 ،
.68

فاروؽ ابو زيد ،فن الخبر الصحفي ،ط ،2القاٌرة :عالـ الكتب.1984،

.69

كرـ يمبي ،الخبر الصحفي و ضوابطو االسالمية ،ط،2جدة :دار اليروؽ لمطباعة

والىير.1988 ،
.70

ليمى عبد الهجيد ،هحهود عمـ الديف ،فن التحرير الصحفي لموسائل المطبوعة

واالليكترونية ،ط  ،1القاٌرة :دار السحاب. 2008 ،
.71

هحهود هيعاري ،الثقافة السياسية في فمسطين،سمسمة دراسات استراتيجية  ،5ط ،1

جاهعة بيرزيت :هعٍد ابراٌيـ ابو لغد لمدراسات الدولية.2003،
.72

هركز التخطيط و التعاوف الدولي ،قراءة في الصحف المحمية حول الصورة النمطية

لممرأة ،دوف هعموهات.1997 ،
.73

هىاؿ هزاٌرة ،بحوث االعالم األسس و المبادئ ،ط  ،1عهاف :دار كىوز الهعرفة،

.2010
.74

ىادر سعيد ،النساء الفمسطينيات واالنتخابات ،د.طف راـ اهلل :الهؤسسة ال مسطيىية

لدراسة الديهقراطية.1999 ،
.75

ىاٌد رهزي ،المرأة و االعالم في عالم متغير ،د.ط،القاٌرة :هكتبة األسرة.2004 ،

.76

ىاٌد رهزي ،صورة المرأة كما تقدميا وسائل اإلعالم ،د.ط ،القاٌرة:هكتبة األسرة،

.1977
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.77

ىبيؿ هحهود السٍمي ،فمسطين أرض و شعب منذ مؤتمر بال و حتى ،2002د.ط،

دهيؽ :هىيو ارت اتحاد الكتاب.2004 ،
.78

ىداء أبو عواد ،التعميم والنوع االجتماعي في األراضي الفمسطينية في ظل السمطة

الفمسطينية  ،1999-1994راـ اهلل:هعٍد دراسات الهرأة ،جاهعة بيرزيت.2003 ،
.79

ىيار ابراٌيـ ،نساء رائدات من بمدي ،جزء  ،1د.ط ،راـ اهلل :طاقـ يؤوف الهرأة،

.2005
.80

وثيقة إعالف دولة فمسطيف .1988

المقاالت والتقارير البحثية عمى االنترنت:
.81
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ممحق ()1
أسماء األساتذة محكمي استمارة تحميل المضمون
أسماء األساتذة محكمي استمارة تحميل المضمون
 .1د .هوسى طالب استاذ اليحافة و االعالـ الهيارؾ في جاهعة األزٌر
 .2د .زٌير عابد ،استاذ العالقات العاهة الهيارؾ في جاهعة األقيى،
 .3د .ابراٌيـ أبراش ،استاذ العموـ السياسية في جاهعة األزٌر،
 .4د .جهيؿ الطٍراوي ،استاذ العالقات العاهة الهساعد في في جاهعة األقيى،
 .5د .ىاجي يراب ،استاذ العموـ السياسية في جاهعة األزٌر
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تحميل المضمون
أسماء الصحافيات المتطوعات الختبار ثبات استمارة تحميل المضمون

 .1سهر الدريهمي  /يحافية وهديرة برىاهر اإلعالـ في هركز يؤؤف الهرأة
 .2ييريف خمي ة /يحافية تعهؿ ليال يبكة ىوا االلكتروىية التابعة لهؤسسة فمسطيىيات
 .3ساهية الزبيدي /يحافية وهىسقة هكتب هركز تطوير اإلعالـ التابع لجاهعة بيرزيت
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القضبيب السيبسيت:
– 101يشبركتفٍصُعانمرار 
–102زَبراث،وفىدسُبسُت 
–103تخمُفسُبسٍ 
–104تجًعااااااااااااابث،ت اااااااااااااب راث،
اضراببث،اعتصبيبث
-105أسُراث،عبئالثأسري 
–106يصبنذت\اَمسبو 
-107تصرَذبث\يؤتًراثصذبفُت 
-108شؤوٌدَبهىيبسُتودسبُت 
-109أخري 
القضبيب االجتمبعيت:
-201عُاااااافيااااااٍلبااااااماالدااااااتالل
االسرائُهٍ 
-202عُفأسرٌ 
-203أرايمواسرشهداءوشهُداث 
-204عُاااااااااااااففاااااااااااااٍانشااااااااااااابرع\
انعًم\انًرافكانعبيت
-205زواد\طالق 
-206يُراث\دريبٌيٍانًُراث
-207تىعُتوتخمُفاجتًبعٍ 
-208زَااااااااااابراثت ااااااااااابيٍياااااااااااع
انًت ررٍَ 
-209أخري 
القضبيب االقتصبديت:
-301فمروبطبنت 
-302تًُُتالتصبدَتويشروعبث 
-303عًمانًرأة\بطبنتانًرأة 
-304تاااديُر،لصاااف ،ااادوبُاااىثو
يُبزل 
-305تديُر،تجرَفيسارع 
--306تديُر\تعًُربُُتالتصبدَت 
-307أخري 
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القضبيب الصحيت:
-401صذتَفسُتوتىعُتدىنهب 
-402تخمُفوتىعُتصذتعبيت 
-403زَبراثووفىدطبُتوصذُت 
-404يسبعداثطبُتوصذُت 
-405والداث\اجهبضاااابث\دااااىادث\
وفُبث 
-406جرَذبثويصبببث 
-407خديبثصذُتغُردكىيُت 
-408تطاااىعفاااٍانًرافاااكانصاااذُتو
تبرعببندو 
القضبيب االنسبنيت:
-501بُئتوظروفيعُشُت 
-502ادتُبجبثوشؤوٌ 
-503خاااااااااااااااااااااااااديبثيُااااااااااااااااااااااااابِ\
يجبرٌ\يىاصالث\يسكٍ 
-504يسبعداثاَسبَُت 
قضبيب تعليميت و ثقبفيت:
-601نمااااابءاثَ،ااااادواث،صااااابنىَبث
حمبفُت 
-602جبيعااااابث،يااااادارش،رَاااااب 
أطفبل 
-603يعهًبث،يذبضراث،يشرفبث
تعهُىوتربُت 
-604جااىائس،يااُخ،تكاارَى،يسااببمبث
حمبفُت 
قضبيب أخرى
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