


WAC  مركز شؤون املرأة

الرؤيا: 
مركز شؤون املرأة هو مركز نسوى للمعرفة واملعلومات يلعب دوراً ريادياً في متكني النساء وتعزيز حقوقهن و املساواة 

اجلندرية في عملية التنمية املستدامة  الفلسطينية.

الرسالة: 
مركز شؤون املرأة هو جمعية أهلية نسويه مستقلة غير ربحية تهدف إلى متكني النساء و تعزيز  حقوق املرأة و املساواة 
اجلندرية  من خالل برامج بناء القدرات واألبحاث و املناصرة. يلتزم مركز شؤون املرأة خالل حتقيقه لرؤيته مببادئ حقوق 
اإلنسان و التي تشمل املسئولية وااللتزام بحكم القانون و الشفافية والتسامح و العدالة و املساواة وعدم التمييز 

واملشاركة والتمكني للفئات املهشمة.

األهداف اإلستراتيجية للمركز
1. املساهمة في تعزيز بناء القدرات لطاقم مركز شؤون املرأة واملؤسسات النسوية و النساء في املناطق املهمشة 

في قطاع غزة. 
2. املساهمة فى حتسني عملية اتخاذ القرارات املبنية على املعرفة و اخلاصة باملرأة و املساواة اجلندرية. 

3.، املساهمة في تعزيز حساسية اجملتمع احمللي جتاه حقوق املرأة و العدالة اجلندرية ودور املرأة في عملية التنمية 
املستدامة الفلسطينية.
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   UNFPA صندوق األمم املتحدة للسكان 

صندوق األمم املتحدة للسكان)UNFPA) United Nations Population Fund ، هو وكالة إمنائية دولية، وهو إحدى منظمات 
األمم املتحدة العاملة في العالم، ويدعم حق كل امرأة ورجل وطفل في التمتع بحياة تتسم بالصحة وبتكافؤ الفرص، 
ويقوم الصندوق خالل دورته البرامجية الثانية بدعم وتعزيز قدرات العاملني الصحيني واحلماية لتعزيز قضايا احلقوق 
النساء  وذلك من خالل متكني  املهمشة  املناطق  االجتماعي في  بالنوع  املتعلق  العنف  احلماية من  فيها  مبا  اإلجنابية 

والفتيات التخاذ القرارات املناسبة حلماية أنفسهن وتعزيز صحتهن.

يسعى صندوق األمم املتحدة للسكان لتحسني حياة األفراد واألزواج وتوسيع نطاق اخليارات املتاحة لهم. ومن األوجه 
الهامة لعمل الصندوق حتليل الطرق التي تؤثر بها الديناميكات السكانية - مبا فيها) اخلصوبة ومعدل الوفيات والهجرة 

والتحضر والشيخوخة وغيرها(، على جميع جوانب التنمية االجتماعية واالقتصادية، وطرق تأثرها بها.

وميد الصندوق يد املساعدة للحكومات، بناًء على طلبها، في وضع السياسات واالستراتيجيات الرامية إلى احلد من 
الفقر ودعم التنمية املستدامة، ويساعد الصندوق البلدان أيضاً على جمع وحتليل البيانات السكانية التي ميكن أن 
تعينها على فهم االجتاهات السكانية السائدة. كما يشجع احلكومات على أن تضع في حسابها احتياجات األجيال 

املقبلة، فضالً عن التي هي على قيد احلياة اآلن.
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عدوان 2014، لم يعد شيئاً على حاله، شعر اجلميع، رجاالً ونساًء باليأس وعدم األمان، وعجزهم عن القيام بعد 
بأدوارهم االجتماعية، األمر الذي أدى إلى تراخي القيم الراسخة التي كانت تربط اجملتمع وحتفظ متاسكه، 
وبرزت الهجرة كحل سحري لهذا الواقع البائس في ظل احلصار واالنقسام والفقر والبطالة والقيود على 

احلركة وانسداد األفق. وقد أحدثت هجرة األزواج تغييرات اجتماعية عميقة في بنية األسرة وعالقاتها.وضاعفت من األعباء 

اليومية ألسرهّن  وحالت دون تعزيز قدراتهن في اجملتمع،  امللقاة على عاتق النساء في سبيل تأمني متطلبات املعيشة 

كما أثرت بشكل سلبي على نظرة النساء ألنفسهّن ونظرة اجملتمع لهّن، في ظل غياب منظومة متكاملة من احلماية 

االجتماعية لهذه الفئة من النساء .

مقدمة
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أهداف الورقة:
معرفة األسباب التي أدت إلى هجر الزوج لزوجته وأسرته، . 1
التعرف على اآلثار املترتبة على هجر الزوج لزوجته ومدى تأثيرها على أفراد األسرة.. 2

تساؤالت الورقة:
ما األسباب التي أدت إلى هجر الزوج لزوجته وأسرته؟. 1
ما اآلثار املترتبة على هجر الزوج لزوجته ومدى تأثيرها على أفراد األسرة؟. 2

أهمية الورقة: 
خاصة  غزة  قطاع  في  االجتماعي  النوع  منظور  من  املهجورات  النساء  وحقوق  أوضاع  لدراسة  جديدة  نافذة  املوضوع  يشكل 

واجملتمع الفلسطيني عامة .

املفاهيم :
الهجرة : انتقال اإلنسان من موطنه األصليِّ إلى موطٍن آخر واالستقرار فيه.

النساء املهجورات: النساء املتزوجات اللواتي هجرهّن أزواجهن وتركوا منزل الزوجية إلى خارج البالد ومر على غيابهم مدة تزيد 
عن سنة.

مجتمع البحث: 
النساء املهجورات في قطاع غزة .

لتشخيص  التحليلي  والوصفي  املستهدفة   الفئة  باملشاركة من خالل  البحث  بني  املزاوجة  جرى  البحث:  وأدوات  منهجية 
وحتليل واقع النساء املهجورات

أ- املقابلة :  مت إجراء ثالث مقابالت مع مديرة مؤسسة نسوية ومحامية وأخصائية نفسية
ب- اجملموعات املركزة:

واالجتماعي في  والنفسي  القانوني  الدعم  املنتفعات من خدمات  ثالث مجموعات مركزة مع نساء مهجورات من  تنفيذ  مت   
مركز شؤون املرأة ومركز صحة املرأة / جباليا من منطقتي الشمال ومدينة غزة وتراوحت أعمارهن من 45-25 سنة فيما كان 

مستواهن التعليمي من إعدادي إلى دبلوم. 
   

األدبيات:
1- دراسة إرشي وآخرون 20017، “ قضايا الفريق في محاكم غزة بني التعقيدات املفروضة والعدالة املأمولة:

      وخلصت إلى وجوب تعديل منظومة قوانني األحوال الشخصية في فلسطني لضمان العدالة القانونية للنساء مبن 
فيهن النساء  املهجورات 

2-  دراسة “أسباب هجرة الشباب وتداعياتها على اجملتمع الفلسطيني”: والتي أجرتها جامعة األقصى ، وتوصلت إلى أن 
%92.2 من أفراد العينة يعتقدون أن هجرة الشباب أصبحت ظاهرة في قطاع غزة. 

الصعوبات:
جّدة املوضوع  . 1
ندرة  اإلحصاءات والبيانات واملعلومات املتوفرة حول املوضوع.. 2
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واقع النساء املهجورات في قطاع غزة: 
بهجرة  عرفّن  وغالبيتهّن  ذلك،  في  آرائهن  أخذ  يتم  لم  وأنه  الرجال  الهجرة خيار  أّن   املهجورات  النساء  مع  اللقاءات  أظهرت 
أزواجهن بطرق غير مباشرة وبعد فترة طويلة من غيابهن عن املنزل. وقد تعاملن مع هجرة الزوج باعتبارها أمراً واقعاً ال فكاك 
منه وحاولن التعامل مع هذا الواقع املرير حسب ظروف وإمكانات وقدرات كل واحدة منهن في غياب حماية مجتمعية وفي غياب 
منظومة كاملة ومترابطة من اخلدمات املقدمة لهن باعتبارهن فئة خاصة وليس ضمن فئات أخرى. كما أّن مرور فترة طويلة 
على هجر األزواج لزوجاتهن، فاقم من سوء األوضاع املعيشية للنساء وأبنائهن وجعلهن عرضة حلالة من االنكشاف االجتماعي 

واالقتصادي وعرضة ملزيد من الضغوط النفسية1.

خصائص النساء املهجورات في قطاع غزة:
من حيث العمر: 

غالبية النساء املهجورات في سن حرجة يعد أن مت هجرهن في أوج شبابهن، ووصلن إلى سن األربعني وما فوقها في غياب الزوج 
، وهذا وضع ال يتم أخذه بعني االعتبار في قضايا التفريق للضرر للنساء املهجورات.

من حيث العمر عند الزواج: 

جميع النساء املهجورات تزوجن في سن مبكرة، تراوحت بني -14 18 سنة ، ولم يكملّن تعليمهّن بعد الزواج بسبب  الفقر وزيادة 
أعباء األسرة وهموم األبناء.

من حيث التعليم: 

تبني أّن جميع النساء املهجورات في الورقة باستثناء حالة واحدة لم ينهني مرحلة التعليم الثانوي، نتيجة التزويج املبكر
 

 من حيث العمل: 

 النساء املهجورات ال يعملن، وال ميلكن أي مصدر ثابت للحصول على املال، وال ميلكن مهارات كافية متكنهن من احلصول على 
فرص عمل الئقة.

من حيث التعرض للعنف: 

جميع النساء املهجورات في الورقة تعرضن ألشكال متعددة من العنف اجلسدي واحلرمان من احلقوق . فقد تعرضت )ن، د( طوال 
سنوات زواجها للضرب واإلهانة واملنع من زيارة األهل واإلكراه على ممارسات جنسية غير الئقة. كذلك تعرضت )ن، ز( للضرب وشد 

الشعر، واملمارسة اجلنسية في أوقات الدورة الشهرية ، إضافة إلى التلفظ الدائم بألفاظ مهينة وحاطة بالكرامة”.

أسباب هجرة األزواج:
- عدم االستقرار السياسي:

تشكل حالة عدم االستقرار السياسي, نتيجة وجود  وسيطرة االحتالل اإلسرائيلي وعدوانه املتكرر على قطاع غزة أحد أهم 
أسباب الهجرة، إضافة إلى أثر كل من احلصار واالنقسام على احلياة، األمر الذي ترك ظالالً كثيفة على بنية العالقات االجتماعية 
بني النساء والرجال، كما لعبت القيود على حرية احلركة والتنقل من وإلى القطاع دورا كبيرا في عدم عودة الكثيرين إلى القطاع 

خوفاً من عدم القدرة على السفر مجددا. 

- سوء الوضع االقتصادي:  

 لعب سوء الوضع االقتصادي، دورا في بحث األزواج عن فرص جديدة لتحسني أوضاعهم االقتصادية. وتبني أن جميع احلاالت 

1 مقابلة مع مديرة مركز شؤون املرأة ، آمال صيام
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كانت تقيم مع عائالت ممتدة في منازل صغيرة للغاية ال تتوفر فيها مقومات العيش الالئق ما أثر سلبا على طبيعة العالقات 
األسرية والزوجية . كما استخدم العامل االقتصادي باعتباره حجة لتبرير السفر عائليا و أمام القانون في حال رفعت النساء 

قضايا تفريق للضرر.

 - الفراغ املهني: 

أو مقطوعة رواتبهم. ما يشير  اللقاءات  أن نسبة كبيرة من األزواج هم موظفو سلطة، وبعضهم متقاعدون مالياً  كشف 
التواصل  إلى استخدام وسائل  دفعهم  ما  أوقاتهم،  ما يشغل  فيه، وعدم وجود  أنفسهم  األزواج  فراغ مهني وجد  إلى وجود 
االجتماعي بكثرة، ونسج عالقات مع نساء. تقول)ن(: “ كنت أعرف أن زوجي يخونني ، ويقيم عالقات مع نساء أخريات، وكثيراً ما 

واجهته وحّدثت أهله باألمر، وفي كل مرة أواجهه أتعرض فيها للضرب الشديد بأي شيء أمامه.”

- سوء استخدام مواقع التواصل االجتماعي:

 فرض الفراغ املهني لألزواج البحث عن بدائل لسد الوقت أبرزها اللجوء إلى مواقع التواصل االجتماعي  ونسج عالقات خارج إطار 
الزوجية ساهمت في نشوب اخلالفات وازدياد الفجوة بني الزوجني2. تقول ن: “ أّن زوجها سافر بحجة العالج ليلتحق بامرأة أخرى 
تعرف عليها عن طريق االنترنت ولم تدر بذلك إال بعد فترة طويلة من غيابه ومن أقاربه. وهو لم يعد حتى اآلن ويرفض العودة بعد 

أن تزوج وكون أسرة جديدة في بلد مجاور”.

اآلثار املترتبة على هجرة األزواج: 
آثار نفسية: 

تتعرض النساء املهجورات لضغوطات اجتماعية واقتصادية ونفسية متعددة، تعكس نفسها في كثير من املشاعر السلبية 
التي تسيطر عليهن وتقلل من قدرتهن على املواجهة والصمود، ما يجعلهن عرضة للشعور بالوحدة والعزلة واخلوف والرهبة 
من حتمل املسؤولية. إضافة إلى الشعور باحلرمان العاطفي واجلنسي وإهدار وقت كبير في سد االحتياجات األساسية من طعام 
وملبس وغيرها، واللجوء إلى أساليب تقليدية للحماية تضمن استمرار صمودهن في مواجهة عواصف احلياة وانعدام الفرص 

واخليارات3،

آثار اجتماعية: 

-  ترك منزل الزوجية دون علم الزوجة: جميع األزواج بال استثناء غادروا منزل الزوجية بتكتم شديد، )ن(  املهجورة منذ 8 سنوات، 
علمت بسفر زوجها بعد أن دفعها لقضاء أيام في بيت أهلها على الرغم من منعه الدائم لزيارة أهلها. ومنذ تلك اللحظة لم 

تتمكن )ن( من العودة إلى بيتها املوجود في بيت عائلة الزوج لسفر اجلميع وتركها ملصيرها هي وأطفالها األربعة .
-   التعرض للعنف االجتماعي: جميع النساء املهجورات حتملن عبء النظرة االجتماعية السلبية التي جعلت منهن فريسة 
للضغوطات  وعرضة  بجميع صوره  للعنف  دائم  ما جعلهن عرضة بشكل   ، النفسي  واإليذاء  للتحرش  والتعرض  لألقاويل 
النفسية واالجتماعية. تقول ن: “ كنت أرى نظرات الرجال تنهش جسدي جيئة وذهابا ، ما يضطرني إلى احلركة في أضيق 

احلدود وللضرورة القصوى” .
-  ظهور أشكال من العالقات اجلديدة: اضطرت النساء املهجورات إلى نسجها بعد هجرة أزواجهن، حلماية أنفسهن وأسرهن من 
الضياع.تقول د: “ كثيرا ما اضطررت للتغاضي عن كثير من سلوكيات اجليران واألقارب حلاجتي لهم، كما تخليت عن عالقات 

أخرى كونها تشكل عبئا ماديا لم أعد أستطيع حتمله”.
-  حدوث تغير على منط العيش اليومي للنساء وأسرهّن  بعد هجرة األزواج 

   آثار تربوية/ ثقافية/ تعليمية:  مثل ضعف التحصيل الدراسي لألبناء وجلوء بعضهم لعادات سيئة كالتدخني والتغيب عن 
املنزل وفقدان الشعور بالسيطرة والرقابة األبوية على األبناء، خاصة الذكور.

2 مقالة مع األخصائية النفسية في مركز شؤون املرأة، سلمى السويركي

3 مقابلة مع األخصائية النفسية في مركز شؤون املرأة سلمى سويركي 20/9/2019.
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آثار اقتصادية: 

تلبية  على  القدرة  وعدم  الغرباء،  أمام  مالياً  األسرة  وانكشاف  الديون  وتراكم  كاف  دخل  وجود  عدم  منها  املقدمة  في  -  جاء 
متطلبات األسرة واللجوء إلى طرق غير آمنة للبحث عن حلول.

-  يعد الفقر والتزويج املبكر وجهان لعملة واحدة  في قصة الهجرة التي تعيشها نساء كثيرات حتولن إلى نساء مهجورات، 
معلقات، معيالت ألسرهن، مهمشات، معنفات، وغير مشموالت بشبكة احلماية االجتماعية. تقول )ح(: “ لم يتبق لدي شيء 
ألبيعه وأطعم أبنائي، في كل صباح أحمل هم الطعام والشراب وكيفية تدبيره، وماذا سأقول للدائنني وكيف سيمر اليوم دون 

طعام، أنا ال أعمل، أضطر دائما لبيع املساعدات وجزء من كوبونة الوكالة ألسد احتياجات أخرى أكثر أهمية”.

وانتقلت)ح( بني عشرة منازل مختلفة بسبب عدم قدرتها على دفع اإليجار لعدم وجود دخل ثابت وعدم قدرتها على االستفادة 
من راتب زوجها وهو في اخلارج. أما د فتعبر عن وضعها قائلة: “ األيام كلها متشابهة وال طعم لها”.

-  عدم توفر سكن مستقل ومالئم: جميع النساء كن يقمن في منزل أسرة الزوج، وغالبا ما يفتقد ملقومات السكن املالئم، 
األمر الذي ينتج عنه الكثير من املشاحنات واخلالفات. “ معظم خالفاتي مع زوجي كانت بسبب السكن مع أهله وضيق املكان 

وانعدام اخلصوصية، طوال الوقت وأنا بطقم الصالة ، لم أشعر بأنني زوجة، ولم أشعر بالراحة يوما ما.”4 

آثار قانونية: 

 على الرغم من تزايد حاالت الهجر وتضرر النساء من هجر أزواجهن وحتملهن أعباء جديدة ثقيلة، غير أن القضاء الفلسطيني 
لم يستطع إيقاف هدر حقوق الزوجات واألبناء نتيجة عدة أسباب أهمها 5:

غياب  نصوص قانونية صريحة ورادعة لهجر األزواج:   فالقانون الفلسطيني لم يرتب عقوبات قانونية على األزواج الذين 	 
تركوا منزل الزوجية دون سبب.

على الزوجة املهجورة إثبات الضرر الواقع عليها وعلى أسرتها.	 
تنصل أهل الزوج من اإلدالء بأية معلومات قد تفيد في حتديد املوقف القانوني من الزوج، ما يحول دون وضع حد لهذه 	 

املأساة.
بطء وطول أمد التقاضي:” ال ميكن رفع قضايا التفريق للضرر إال بعد مرور سنة من غياب الزوج”، وهي مدة طويلة نسبياً 	 

قد يتولد عنها الكثير من األضرار األخرى  للنساء وأبنائهن. 
صعوبة إثبات الغياب، األمر الذي يتطلب جهداً ووقتا وتكلفة مالية .	 
التكلفة املالية التي تتحملها الزوجة في حال جلأت إلى القضاء مباشرة.  	 
هيمنة أهل الزوج على راتبه:” كثير من الزوجات يرفعن قضايا نفقة لألبناء من الزوج الغائب، وفي حال كان للزوج راتب، 	 

فغالبا ال تستفيد منه الزوجة وال أبنائها.
جتددّ تصّورات النساء عن أنفسهن وعن أبنائهن، وعن احلياة .	 

4 زوجة مهجورة من شمال القطاع

5 مقايلة مع سهير اليايا
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اخلالصة : 
غالبا ما تتحمل النساء مبفردهن تبعات هجرة الزوج، وعلى كل واحدة منهن إعادة ترتيب أمورها وفق هذا املتغير الذي يتحول 
تدريجياً إلى حقيقة راسخة ال ميكن الفكاك منها وتلقي بظالٍل كثيفة على واقع النساء املهجورات ، وتدفعهن إلى سلوك 
مسارات غير آمنة، وتبني توجهات غير منطية ملواجهة هذا الواقع، حتى لو لم تكن مقبولة اجتماعياً وتبني خيارات مريرة إنسانياً 

واجتماعياً .

 لقد فقدت الزوجات املهجورات متعة احلياة وهناءة العيش، وفرض عليهن الواقع طرقاً للعيش لم يألفنها وال يتقبلنها لكنهن 
إحداث  . ما يستدعي  واجملتمع  القانون  التي فرضها  القيود  الفكاك من  أمامهن، ولصعوبة  لها النعدام وجود خيارات  رضخن 
عملية تنموية مستدامة كإطار أولى للحماية تؤمن شروط األمن اإلنساني ، ومتنع حدوث هشاشة النساء وانكشافهن. ورأت 
وعن  أزواجهن عنهن  تخلي  العائلة ساهم بشكل كبير في  والسكن مع  اإلجناب  وكثرة  املبكر  زواجهن  أّن  املهجورات  النساء 

أبنائهن، والهروب من هذا الواقع نحو مسارات غير حميدة، تعد الهجرة أقلها سوءاً.  

النتائج: 
وجود حتوالت في األدوار اجلندرية للنساء املهجورات نتيجة مضاعفة األعباء األسرية واالقتصادية امللقاة على كاهلهن.. 1
وجود تفاوت في قدرة النساء املهجورات في التعامل مع الظروف املعيشية الناجتة عن هجرة الزوج.. 2
النساء عنصر تابع في عملية الهجرة، ال تتم استشارتهن، ولكن يعشّن نتائج وتبعات الهجرة. . 3
النساء املهجورات ال يتمتعّن  باملزايا االجتماعية الني حتصل عليها املطلقات واألرامل في شبكة األمان االجتماعي لوزارة . 4

التنمية االجتماعية.
النساء املهجورات غير مشموالت في قانوني الضمان االجتماعي وحماية األسرة من العنف.. 5
صعوبة األوضاع املعيشية للنساء املهجورات من حيث انعدام الدخل وعدم وجود سكن مستقل .. 6

التوصيات:
أوالً في اجلانب القانوني:

الضغط على املشرّع من أجل اعتبار هجران منزل الزوجية جرمية يعاقب عليها القانون نصاً.. 1
تنفيذ حملة نسوية إلجبار الزوج احلصول على إذن الزوجة قبل السفر، مع حتديد مدة السفر، ووضع عقوبات متدرجة في . 2

حال خالف ذلك.
الضغط من أجل اعتبار جرمية هجران منزل الزوجية جرمية مستقلة عن االمتناع عن أداء النفقة حماية للمرأة واألسرة . 3

معاً. 
الضغط على احلكومة لتخفيض املدة القانونية املوجبة لرفع قضايا التفريق للضرر اخلاصة بالنساء املهجورات من سنة . 4

إلى ثالثة شهور، للتقليل من التبعات السلبية لغياب الزوج وطول مدة التحرك القضائي.
شمول املهجورات في قانون الضمان االجتماعي وحتديد غرامة مالية للتحايل على حقوق الزوجة و األبناء املهجورين/ات.. 5
إنشاء مكتب للضمان النسوي حلل اإلشكاليات التي قد تواجه النساء املهجورات واملعلقات.. 6
توفير دعم قانوني مجاني/ شامل توعوي وقضائي  للنساء املهجورات    . 7
إعادة النظر في التشريعات  األسرية املعمول بها وإصدار قانون حماية األسرة من العنف.. 8

ثانياً في اجلانب االجتماعي:

اخملتلفة . 1 املوارد  املهجورات على  تدابير مساعدة تضمن حصول  اتخاذ  الشؤون االجتماعية من أجل  وزارة  الضغط على 
والتمتع باخلدمات واالنضمام إلى شبكة احلماية االجتماعية.

باملزايا . 2 واألرامل فيما يتعلق  النساء املهجورات مع املطلقات  وزارة الشؤون االجتماعية من أجل مساواة  الضغط على 
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االقتصادية واالجتماعية التي حتصل عليها هذه الفئات.
العمل على حتسني شروط األمن اإلنساني للنساء عامة -واملهجورات خاصة- بالشراكة بني احلكومة واجملتمع املدني.. 3
تأسيس  برنامج اجتماعي/تعليمي/ اقتصادي دائم ومتكامل لدعم النساء املهجورات، مبا يضمن احلماية والتمكني. . 4

ثالثاً في اجلانب االقتصادي:

تدريب النساء املهجورات على تصميم و تنفيذ املشاريع الصغيرة. 1
توفير منح مالية صغيرة لدعم مشاريع إنتاجية للنساء املهجورات. 2
تدريب النساء املهجورات على آليات وطرق التسويق . 3
إنشاء شكة للتسويق االليكتروني ملشاريع النساء املهجورات. 4
إنشاء صندوق لإلقراض النسوي امليّسر تستفيد منه النساء املهجورات. 5
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