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  "قتل النساء بين الواقع والمطلوب"

  المقدمة

يعاني المجتمع الفلسطيني كغيره من المجتمعات من مشكلة العنف المسلط على الفتيات والنساء على أساس جنسهن                

ويأخذ أشكاال متنوعة ويحدث في درجات متفاوتة، ويشمل كل من العنـف النفـسي، الجـسدي،                . اثولكونهن إن 

ويتراوح بين الضرب واإلهانة البدنية، إلى التعنيف اللفظي والكالمي، ويتضمن          . والجنسي واالقتصادي والسياسي  

غتصاب، والتهديد بالقتل، والقتل    ، واال "سفاح القربى "أيضا التحرشات الجنسية، واالعتداءات الجنسية داخل األسرة        

  )2003 مجلة بشرى".(بجرائم الشرف"الفعلي أو ما يعرف 

ويعتبر قتل النساء من الظواهر المنتشرة في مجتمعنا الفلسطيني، خاصة ظاهرة القتل على خلفية الشرف العـائلي                 

 و اإلجرائـي المتمثـل      يانون و الق   والثقافي الجانب االجتماعي بحجة غسل شرف العائلة، وفي هذه الورقة نعرض         

  والقـانون العـشائري     في قضية قتل النساء وجرائم القتل على خلفية الشرف،         بدور الشرطة ثم الجانب اإلعالمي    

و كذلك البيوت اآلمنة ودورها في حماية النساء، وجهود وزارة شؤون المـرأة             . ودوره كعثرة في تطبيق القوانين    

  .للحد من هذه الظاهرة
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 الفلسطينية في المجتمع الفلسطيني كغيرها من النساء في العالم العربي، في واقع اجتماعي مـشابه،                وتعيش المرأة 

حيث النظرة الدونية للنساء، وسيطرة الذكورية في المجتمع، وسيطرة األعراف والتقاليد وتأثيرهـا علـى واقعنـا                 

 إن هذه الظاهرة رغـم      السياسية والقانونية، االجتماعي، والتمييز ضد المرأة في النواحي االجتماعية واالقتصادية و        

التي يعيشها المجتمع ووجود العديد من المؤسسات  قدمها إال أنها أخذت باالزدياد خاصةً في ظل الظروف السياسية

مثل هذه الجرائم، بالرغم من أن المخفي ما زال أعظم، حيث تشير األرقام  النسوية والحقوقية ساعد في الكشف عن

قبـل   قسم رصد الشكاوى في وزارة شؤون المرأة من خالل رصده للبالغات والشكاوى المقدمة من التي أصدرها

أيار العام الماضي وحتـى   النساء لمراكز الشرطة في كافة محافظات الضفة وقطاع غزة خالل الفترة الواقعة بين

 حالـة شـروع   15إضافة إلى نحو الضفة والقطاع،   حالة قتل على هذه الخلفية في20آذار لهذا العام، إلى وقوع 

األرقام ال تعكس حقيقة ما هو على أرض الواقع بسبب عوامـل اجتماعيـة    بالقتل على نفس الخلفية، ومع أن هذه

العـام   تضعنا أمام معطيات رقمية كبيرة ينبغي أن تقلق المجتمع الفلسطيني، وتستفز قادة الرأي وسياسية، إال أنها

 وغياب القانون وضعفه وعدم     . وفصائل العمل الوطني وإعالميين ورجال الدين      من مؤسسات رسمية وغير رسمية    

معاقبة القاتل، كون وجود قانون يخفف الحكم على جرائم القتل التي ترتكب ضمن نطاق األسرة، وتختلف المـرأة                  

ائيلي، الفلسطينية عن غيرها من النساء العربيات بأنها تعيش في واقع سياسي مختلـف حيـث االحـتالل اإلسـر                  

واإلغالق والحصار وما تسببه من إضعاف للسلطة الوطنية الفلسطينية وغياب للقانون، وتتعرض المرأة الفلسطينية              

كغيرها للقتل من قبل جنود االحتالل اإلسرائيلي، من خالل إطالق النار المباشر أو بسبب تأخير الحوامـل علـى                   

غالق والحصار وممارسات جنـود االحـتالل اإلسـرائيلي          تقديم الخدمات الصحية لهن نتيجة اإل      رالحواجز وتأخ 



موقـع وزارة   .(ومستوطنيه التي تسببت في قتل النساء أو وفاة األطفال قبل والدتهم أو بعد الوالدة بفترة قـصيرة                

  )20041شؤون المرأة االلكتروني، الدائرة القانونية 

  

  :لقانونية لقتل النساءالدافع االجتماعية واالقتصادية والسياسية وا: المحور األول
  

  :الجانب االجتماعي والثقافي-1

الموروث الثقافي ما زال المعيار األساس الذي يحتكم إليه المجتمع، والذي يقطع على جميع الشرائح االجتماعيـة                 

حيث أن للقتل علـى خلفيـة الـشرف         ".  الشرف"على توجهات الناس في المجتمع في موضوع القتل على خلفية           

اجتماعي، و هناك اختالف في وجهات النظر لمفهوم القتل على خلفية الشرف بين الرجال والنـساء،                وظيفة ضبط   

فالمرأة دائماً هي الضحية لذلك نجدها توافق على إرشاد الفتاة على قتلها ويبين ذلك أن نسبتها في موضوع القتـل                    

 الجهل وعدم معرفة كيفيـة      يعتبرف، و أعلى من نسبة الرجال التي هي باعتبارها مصدر للعار وللحفاظ على الشر           

وهذا الجهـل قـد     . التعامل مع اآلخر وعدم احترامه، وما يتمتعه من حقوق وواجبات تعتبر كعامل أساسي للعنف             

 بهذه الحقـوق     يكون من الطرفين المرأة والمعنِّف لها، فجهل المرأة بحقوقها و واجباتها من طرف، وجهل اآلخر              

تعتبر المرأة نفسها هي أحد العوامل الرئيـسية لـبعض          ، و لى التجاوز وتعدي الحدود   من طرف ثان مما قد يؤدي إ      

أنواع العنف واالضطهاد، وذلك لتقبلها له واعتبار التسامح والخضوع أو السكوت عليه كرد فعل لذلك، مما يجعل                 

 من تلتجأ إليه، ومن يقـوم        ةوقد تتجلى هذه الحالة أكثر عند فقد المرأ       . اآلخر يأخذ في التمادي والتجرأ أكثر فأكثر      

  .بحمايتها

باإلضافة إلى ذلك تدني المستوى الثقافي لألسر ولألفراد، واالختالف الثقافي الكبير بين الـزوجين بـاألخص إذا                 

كانت الزوجة هي األعلى مستوى ثقافيا مما يولد التوتر وعدم التوازن لدى الزوج كردة فعل له، فيحاول تعـويض                   

  . ن المناسبات التي يمكن انتقاصها واستصغارها بالشتم أو اإلهانة أو حتى الضربهذا النقص باحثا ع

  كل ذلك نتيجة سيطرة التقاليد واألعراف القديمة على عقول أفراد المجتمع، وإتباعها خاصة عندما تكون المـرأة                 

  : الثقافيهي المتهم ومن ابرز ما تتعرض له المرأة في واقعنا الفلسطيني على الصعيد االجتماعي

  "بجرائم الشرف" قتل النساء باسم الشرف -أ

تتعرض العديد من الفتيات والنساء الفلسطينيات سنويا للقتل الفعلي، أو التهديد بالقتل على خلفية ما يـسمى                

وتأتي هذه الجرائم كنتاج لموروث ثقافي يفرض على المرأة االنصياع لمنظومـة مـن              ". بجرائم الشرف "

عية التي يمليها الرجل والتي من المفترض عدم تجاوزها أو الخروج عنها حفاظا علـى               السلوكيات االجتما 

، حيث تربط مسألة الـشرف بالفتيـات والنـساء، ودرجـة            "شرف األسرة "أو  " بشرف الرجل "ما يعرف   

الحق بتأديـب   "انصياعهن لمنظومة العادات والتقاليد السائدة بالمجتمع، وأن أي خروج عنها، يمنح الرجل             

  .، حتى لو تطلب األمر قتلهن"نساءال
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   العنف األسري ضد الفتيات غير المتزوجات-ب

تستند معظم المعلومات حول العنف األسري ضد الفتيات غير المتزوجات على الحاالت المتـوفرة لـدى                

اعي المنظمات األهلية الفلسطينية، خاصة المؤسسات النسوية التي تقدم المساعدة واإلرشاد القانوني واالجتم           

وتتمثل أشكال العنف ضد الفتيات بالعنف النفـسي، وعنـف      . العنف األسري ضد الفتيات غير المتزوجات     

الموقـع  (وتحرشات جنسية، وعنف جسدي، واإلهانات اللفظية والنفسية، وحرمان من التعلـيم أو العمـل             

 ).2االلكتروني

  االعتداءات الجنسية داخل األسرة  -  ج

 داخل األسرة إحدى مظاهر العنف الرئيسة في المجتمع الفلسطيني، والتي           تعتبر مشكلة االعتداءات الجنسية   

وتؤكـد  . القت اهتماما خاصا خالل السنوات العشر الماضية، خاصة من قبل المنظمات النسوية الفلسطينية           

المعطيات اإلحصائية غير الرسمية وفقا للتقرير على أن معظم االعتداءات الجنسية التـي تتعـرض لهـا                 

 والنساء في مجتمعنا تقع في إطار األسرة، ويكون مرتكبيها من أكثر الناس قربا للنساء أي تربطهن                 الفتيات

  . صلة قرابة مباشرة مع المعتدي، كاألب، األخ، العم، الخال

ومما يفاقم المشكلة غياب السياسات واإلجراءات الواضحة على المستوى الرسمي في التعامل مع مـشاكل               

وعدم توفر البرامج واسـتراتيجيات العمـل الواضـحة         . داءات الجنسية داخل األسرة   النساء ضحايا االعت  

   .لمعالجة المشكلة والتصدي لها عبر البرامج العالجية والوقائية

  االغتصاب  - د

، فإن هناك اتساعا في ظاهرة االختطاف واالغتصاب في المجتمع الفلـسطيني،            حسب المصادر الفلسطينية  

 على سبيل المثـال ال      1998 من عام     تلة والتي شهدت خالل شهر ديسمبر     وبشكل خاص في القدس المح    

 حاالت منها هي حاالت اغتصاب لفتيات قاصرات تتراوح أعمارهن          7 حاالت اختطاف، كانت     9الحصر،  

  . سنة18-14ما بين 

يـث  والمشكلة ان النصوص القانونية ذات العالقة ال تفرض عقوبات رادعة على هذا النوع من الجرائم، ح  

يعاقب قانون العقوبات األردني باألشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على األقل إذا كان االعتداء على فتاة               

وال . غير متزوجة، بينما ال تنقص العقوبة عن سبع سنوات إذا كانت المعتدى عليها لم تتم الخامسة عشرة                

  . لة اغتصابيعتبر القانون بأن مواقعه الزوج لزوجته دون رضاها على أنها حا

وإذا تعرضت الفتاة لالغتصاب من قبل أحد أصولها الشرعيين أو غير الشرعيين، ولم تتجـاوز الثامنـة                 

وهذا النص ال يمـنح     .  سنوات 5 -3 من عمرها، إلى عقوبة األشغال الشاقة، وهي تتراوح ما بين             عشرة
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 القاضي صالحيات تقديرية عاليـة      كذلك فإنه يمنح  . الفتاة المغتصبة نفس الحق إذا تجاوزت الثامنة عشرة       

وتكمن الخطورة في هذا بالذهنية الذكورية التي قد تحـرك          . في تقدير حجم الجريمة وبالتالي حجم العقوبة      

  ).نفس المرجع السابق(القاضي وتجعله يحكم بأقل عقوبة على هكذا جريمة

" عقد زواج صحيح بين مرتكـب     " من القانون األردني تسقط العقوبة على المعتدي إذا          308كما إن المادة    

بمعنى أن القانون يمنح المعتدي فرصة الفرار من العقـاب عبـر تزويجـه              . جريمة االغتصاب والضحية  

الضحية، ويكافئ بدل أن يعاقب، كما أن الضحية ومصلحتها وسالمة صحتها النفسية ال تؤخذ كأولوية وال                

 .يتعاطف القانون معها

  :ضرب الزوجات  - ه

ال ينبغي التدخل   " عائلية وخاصة "جتمعية السائدة من أن قضايا العنف األسرية هي قضايا          تعزز الثقافة الم  

  ". بالخصوصية العائلية وحرمة المنازل"بها، وال تقع ضمن مسؤولية الدولة بحجة ضرورة عدم التدخل 

ة للتـصدي   وهذه هي إحدى العقبات األساسية في التصدي للمشكلة وبلورة االستراتيجيات العملية المالئم           

 وتظل اإلحصائيات الرسمية المتوفرة مؤشرا غير دقيق حول مدى تفشي هـذه المـشكلة     .لها ومعالجتها 

خاصة في ظل ثقافة الصمت التي تسود في مجتمعنا، وإزاء المفاهيم االجتماعية التي ترتكز علـى لـوم                  

نفا كالميا، نفسيا، جسديا    الضحية، وتحميلها مسؤولية ما وقع عليها من عنف من قبل الزوج، أكان هو ع             

  .أو اقتصاديا

 الساري المفعول في الضفة الغربية الحـق        1976ويمنح قانون األحوال الشخصية األردني المؤقت لعام        

ولكن يقـع   . ، وذلك إلضرار الزوج بها وايذائها     "للنزاع والشقاق "للمرأة المضروبة التقدم بدعوى التطليق      

فة نفسها، وبشكل أساسي لتعرضها للتعنيف الجسدي الذي يتـرك          عبء إثبات الضرر على الزوجة المعن     

وال تـستفيد   . اآلثار، وال يعترف القاضي الذي تحركه العقلية التقليدية عموما بالعنف الكالمي أو النفسي            

المرأة المعنفة بالعادة من القانون وذلك بسبب الضغوطات االجتماعية من جهـة، والتطبيقـات العمليـة                

ة ثانية، وعدم توفر المصادر االقتصادية لدفع أتعاب المحامين ورسوم المحاكم وغيرهـا             للقانون من جه  

  .من المصاريف من جهة ثالثة

  :األسباب التربوية -2

  س.د/س.س
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 تجعله ضحية له حيث تـشكل         العنف، إذ    قد تكون أسس التربية العنيفة التي نشأ عليها الفرد هي التي تولد لديه            

واثقة، وهذا ما يؤدي إلى جبران هذا الضعف في المستقبل بـالعنف، بحيـث              لديه شخصية ضعيفة وتائهة وغير      

ويشكل هذا القسم من العنـف      .يستقوي على األضعف منه وهي المرأة، وكما هو المعروف أن العنف يولد العنف            

  . بالمئة من الحاالت83نحو



ث ينشأ على عدم احتـرام المـرأة    من قبل اآلباء بحي وقد يكون الفرد شاهد عيان للعنف كالذي يرد على األمهات     

  . من الحاالت%39وتقديرها واستصغارها، فتجعله يتعامل بشكل عنيف معها، ويشغل هذا المورد 

  :العادات والتقاليد -3
هناك أفكار وتقاليد متجذرة في ثقافات الكثيرين والتي تحمل في طياتها الرؤية الجاهلية لتمييز الذكر على األنثـى                   

حيث يعطى الحـق    . تصغير وتضئيل األنثى ودورها، وفي المقابل تكبير وتحجيم الذكر ودوره         مما يؤدي ذلك إلى     

دائما للمجتمع الذكوري للهيمنة والسلطنة وممارسة العنف على األنثى منذ الصغر، وتعويد األنثى على تقبل ذلـك                 

  .وتحمله والرضوخ إليه إذ إنها ال تحمل ذنباً سوى أنها ولدت أنثى

ال واألمثال والتعابير التي يتداولها الناس في المجتمع عامة بما في ذلك النساء أنفسهم والـذي تبـرز                  كما أن األقو  

قـول المـرأة عنـد      : مدى تأصيل هذه الثقافة، بحيث تعطي للمجتمع الذكوري الحق في التمادي ضد اإلناث مثل             

 ،)دة كلما دعست عليها بتجـوهر     المرأة مثل السجا  (، أو   )ظل رجل أحسن من ظل الحائط     (ضربها من قبل الرجل     

وال يخفى ما لوسائل اإلعالم من دور لتساهم في تدعيم هذا التمييز وتقبل أنماط من العنف ضد المرأة في البرامج                    

  .التي تبث واستغاللها بشكل غير سليم

  : األسباب البيئية-4
، الـخ ...ة السكن وزيادة السكان    فالمشكالت البيئية التي تضغط على اإلنسان كاالزدحام وضعف الخدمات ومشكل         

باإلضافة إلى ذلك ما تسببه البيئة في إحباط الفرد، حيث ال تساعده على تحقيق ذاته والنجاح فيها كتوفير العمـل                    

  ).المرأة(المناسب للشباب، فذلك يدفعه دفعا نحو العنف ليؤدي إلى انفجاره إلى من هو أضعف منه 

  
  

  :األسباب االقتصادية -5

، والتضخم االقتصادي الذي ينعكس على المستوى المعيشي لكل         ..لمادي الذي يواجهه الفرد أو األسرة أو      فالخلل ا  

من المشكالت االقتصادية التي تـضغط      ش  من الفرد أو الجماعة حيث يكون من الصعب الحصول على لقمة العي           

القتصادية التي تكون للرجـل     أضف إلى ذلك النفقة ا    . على اآلخر أن يكون عنيفا ويصب جام غضبه على المرأة         

ومـن  . على المرأة، إذ انه من يعول المرأة فلذا يحق له تعنيفها وذلك عبر إذاللها وتصغيرها من هـذه الناحيـة                   

  .الطرف اآلخر تقبل المرأة بهذا العنف ألنها ال تتمكن من إعالة نفسها أو إعالة أوالدها

  . ضد المرأةمن حاالت العنف% 45ويأخذ العامل االقتصادي نسبة 

  : عنف الحكومات والسلطات-6

 وذلك بسن القـوانين التـي        وقد تأخذ األسباب نطاقا أوسع ودائرة اكبر عندما يصبح بيد السلطة العليا الحاكمة،             

  .تعنّف المرأة أو تأييد القوانين لصالح من يقوم بعنفها، أو عدم استنصارها عندما تمد يدها ألخذ العون منهم

  س.د/س.س
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

8

من جميع النساء الالتي يمـتن      %7األسباب والمسببات تبقى ظاهرة العنف ضد المرأة ترصد نسبة          فمهما اختلفت   

 الصادر عن منظمـة الـصحة       مابين سن الخامسة عشرة والرابعة واألربعين في جميع أنحاء العالم حسب التقرير           

  العالمية



  :الواقع القانوني
  

 القوانين المطبقة   ومها الحق في الحياة والحق في االختيار،        أن القانون وجد لحماية الحريات والحقوق والتي من أه        

 1960 لعام   16 رقم   األردني البريطاني، ثم األردني، وأن قانون العقوبات         الى في فلسطين هي من العهد العثماني     

  .، ويعبر عن تمييز كبير ضد النساء1936قد تم نسخه عن قانون العقوبات المصري لعام 

عي متأثر بالموروث الثقافي، حيث أن الكثير من قضايا الشرف في المحاكم يتم فيها تبرئـة                نرى أن القانون الوض   

وأيضاً مع تردي األوضاع االقتصادية والسياسية يتوجه الناس إلى إيجاد سـلطة بديلـة              .  الجاني أو تخفيف حكمه   

لى سمعة العائلة، باإلضافة إلى     لحل مشاكلهم وهي السلطة العشائرية التي تسعى دائماً إلىاخفاء الموضوع خوفاً ع           

خلق مبررات للجاني وضياع حق المرأة، ناهيك عن ضعف القوة التنفيذية في مناطق السلطة الوطنية نتيجة سياسة                 

االحتالل وعدم السماح ألفراد السلطة الفلسطينية لممارسة عملهم، كل ذلك أدى ازدياد حاالت القتل علـى خلفيـة                  

  . من الفوضى والفلتان األمني الذي زرعه االحتالل اإلسرائيليالشرف في المجتمع، في حالة

  

نجد أنه ال يوجد عالقة قوية بذلك،       " الشرف"وإذا تطرقنا إلى التعليم ومستوى االلتزام الديني على القتل على خلفية            

يـدل علـى    حيث أن وجهات النظر في موضوع الشرف متطابقة بين العلمانيين والمتدينين والناشطين دينيا وهذا               

تزمت اجتماعي وتمسك بالسلطة الذكورية، التعليم ليس بالضرورة له عالقة بتوجهات الناس في المجتمع وهذا ما                 

  .يثبت أننا بحاجة إلى جانب التعليم لوعي اجتماعي يتغلب فيه على العادات والتقاليد

مع الفلـسطيني متـشابهة وإن      من ناحية عامة أن توجهات الناس في موضوع القتل على خلفية الشرف في المجت             

يدل هذا إلى مدى انسجام الموروث الثقافي       .  اختلفت أماكن سكنهم أو زاد تعليمهم أو حتى اختالف مستوى تدينهم          

  ).2004 القانونيةةوزارة شؤون المرأة، الدائر.(بين الجماهير الفلسطينية
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  س.د/س.س
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

9

  



قبل وزارة شـؤون المـرأة      االستراتيجيات والسياسات المنبثقة من     : المحور الثاني 

  :من هذه الظاهرةحد لل
  

تسعى وزارة شؤون المرأة من خالل نشاطها المستمر لتمكين المرأة الفلسطينية والقضاء على جميع أشكال العنف                

والتمييز ضدها ومن ضمنها ظاهرة قتل النساء، والتي تعتبر من الظواهر التي تؤدي الى تأخر التنمية في المجتمع                  

  :ارة شؤون المرأة كما يلي، ودور وز
  

  : دور التوعية المجتمعية لمكانة المرأة وحقوقها-1

  

 قاصـرا عـن وضـع       ال زال اإلعالم الفلسطيني في مرحلة البناء بسبب ما يواجه من عقبات، لذلك فهو ال يزال               

إلعالم من متابعة   التفاصيل ونشرها تبعا لعدم وجود حرية رأي وتعبير في المجتمع الفلسطيني باإلضافة إلى منع ا              

، فال يوجد هناك اهتمامات وال تسلط الكاميرا على مثل هذه الجرائم، باإلضافة إلـى عـدم                 قضايا لتوعية المجتمع  

وجود دور لإلعالم الفلسطيني وقصوره في التوعية المجتمعية للحد من هذه الظاهرة في المجتمع، وتـسعى وزارة                 

اإلعالمية وورش العمل والندوات ومناهج التعلـيم فـي المـدرس           شؤون المرأة من خالل المؤتمرات والحمالت       

والجامعات الفلسطينية إلى نشر الوعي في المجتمع حول هذه الظاهرة وما يترتب عليهـا مـن دمـار للمجتمـع،                    

  .والحيلولة دون تحقيق التنمية المستدامة في المجتمع 

  

  : بيوت اآلمان-3

  

ظاتها في الضفة الغربية وقطاع غزه إلى البيوت اآلمنة الخاصة بالنـساء            تفتقر المناطق الفلسطينية في جميع محاف     

اللواتي يتعرضن إلى العنف من قبل احد األقارب، أو يهددن بالقتل، فإذا بحثنا عن أماكن تواجد هذه المراكز نجـد                    

يك عن قلة هذه    أنها تقتصر على منطقة الوسط في الضفة الغربية، وعدم تواجدها في مناطق الشمال والجنوب، ناه              

  .البيوت، وان وجدت نجد أنه ليس هناك حماية لهذه المراكز وعدم توفر أدنى الخدمات لها

الحماية القانونية والرعاية الطبية والنفسية واالجتماعية  يعتبر البيت اآلمن مالذا ومكان يصلح الن يكون بيتا لتوفير

 يت اآلمن لدى المجتمع الفلسطيني، من خالل عدة أبعـاد، خطط الوزارة لتعزز فكرة الب للنساء المعنفات، وتندرج

السياسة العامة له و وضع  فلها بعد وقائي وبعد عالجي ويبدأ من إعداد البيت اآلمن ومتابعة واإلشراف على وضع

 قانوني وطبي نفسي -مدرب- ، وإعداد كادر والنساء المهددات بالقتلخطط لمجابهة العنف في المجتمع الفلسطيني

   .واجتماعي

  س.د/س.س
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 وبالتالي  والقتلإلى مجتمع خالي من العنف ولتعزيز هذه الفكرة تدرج الوزارة في خططها البرامج التالية وصوال

 -:بيت امن مثالي



  . في المجتمع الفلسطيني والقتل التي تتعرض له المرأة الفلسطينيةالعنف دراسة ميدانية لمعرفة حجم 1- 

التعامل واألدوار األسرية وطبيعة العالقات، وكيف يمكن  نامج توعية وتعليم مستمر وكيف يجب أن يكونبر 2- 

 . والقتلوالحكمة بدل العنف والقسوة تحل المشاكل بالهدوء   أن 

 للتحقق من مدى تلبيتها مراجعة شاملة للقوانين والتشريعات، منها قانون األحوال الشخصية وقانون العقوبات، 3- 

  . من النساءلتوفير الحماية القانونية لهذه الفئة

سيتم  اآلمن، بوضع البرامج والسياسات وتدريب الكادر المهني في هذا البيت حيث من خاللة التحضير للبيت-4 

 :العمل على
 
تماعي متخصصين في اإلرشاد النفسي واالج  من قبلالمعنفات والمهددات بالقتل تقديم اإلرشاد والرعاية للنساء - ا

  .والقانوني

  .للنساء المعنفات، لتخرج بنتائج وقاية وعالج، ويتم إعادة تأهيلهن بمواقع مهنية  تقديم برنامج تأهيلي-ب

القضايا أمام المحاكم الشرعية   برامج توعية بحقوق المرأة والطفل وتقديم المشورات القانونية، ومتابعة-ج

 ) .2004وزارة شؤون المرأة، (ات بالقتل والمهددوالنظامية منها، للنساء المعنفات

  

  : بناء شبكة من اإلجراءات والقوانين والتدابير للقضاء أو الحد من هذه الظاهرة-3

  

تسعى وزارة شؤون المرأة في خطتها إلى بناء شبكة من اإلجراءات والقوانين والتدابير للقضاء أو الحد من ظاهرة                  

الل متابعة القوانين الفلسطينية وتطويرها وتعديلها، وذلك بالتنـسيق مـع           قتل النساء في المجتمع الفلسطيني، من خ      

المجلس التشريعي الفلسطيني، من خالل عقد الندوات وورش العمل والحمالت اإلعالمية ومتابعة الدائرة القانونيـة      

الفلسطينية،  لسلطةكل ذلك بالموازاة مع محاولة إحداث تغييرات قانونية من داخل مراكز القرار في افي الوزارة، 

تكليف من المجلـس باعتمادهـا    حيث استطاعت الوزارة بعد رفع عدة مذكرات لمجلس الوزراء أن تحصل على

والعدل والداخلية إلعداد بنود قانونية تضمن تغييرات  كمرجعية أساسية وبالتشاور مع وزارات الشؤون االجتماعية

  والذي ما زال معموالً به في1960 لعام 16العقوبات األردني رقم األحوال الشخصية و ايجابية فيما يتعلق بقانوني

الجرائم، وذلك من خالل  فلسطين حتى اآلن، بحيث ستضمن تلك التغييرات سن القوانين الرادعة بحق مرتكبي هذه

حيث تترك الثامن المتعلق بالعذر المخفف والعذر المحل،   من ذات القانون وتحديداً في الباب340إلغاء نص المادة 

 التقديرية عند تطبيق الحكم على القاتل في كل قضية بالسجن لمدة ال تتجاوز بكـل  هذه المادة للقاضي حق السلطة

والترصد مما سيردع العديدين   سنوات، ومعاقبة من يرتكب هذه الجريمة بالقتل العمد مع سبق اإلصرار3األحوال 

، وقد حققت وزارة شؤون المرأة انجازا كبيـرا وذلـك بموافقـة           ءمن االستخفاف بالقانون والتهويل من حياة النسا      

، 2004وزارة شؤون المـرأة     .(مجلس الوزراء على تعديل القوانين التي تتعلق بظاهرة العنف والقتل ضد المرأة             

  )3الموقع االلكتروني

                                                           

  س.د/س.س
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  دور وزارة شؤون المرأة في التصدي

   للعنف ضد المرأة الفلسطينية وقتل النساء
  

ية العنف والتصدي لها إلى تكاتف كافة الجهود الرسمية وغير الرسمية، خاصة وإنها ترتبط بأوضـاع                تحتاج قض 

قانونية واجتماعية وثقافية واقتصادية بما يعنى الحاجة لتغيير قوانين وأفكار ومعتقدات فى ظل مجتمعات ذكوريـة                

 الرجل بما يضع عليه قيود مخففة ويـضيع         تنظر للمرأة على أنها خطيئة أو مسئولة عن هذه الخطيئة التى يرتكبها           

ولذلك تقع المسؤولية على الوزارات المعنية مثل وزارة شؤون المرأة، وزارة الشؤون االجتماعيـة،              . حقوق المرأة 

وزارة الصحة، وزارة الرياضة والشباب، وزارة التربية والتعليم، وزارة العدل، وغيرها، وعلى األجهزة الرسمية              

 .ة لبلورة سياسات وإجراءات واضحة في التعامل مع قضايا العنف ضد الفتيات والنساءوبشكل خاص الشرط

  

إن الهدف العام من تأسيس وزارة شؤون المرأة، هو استكمال مهمة إعادة دمج المرأة الفلسطينية، في مجتمع مدني                  

يا وحيويـا فـي تمكـين        وطنية ومجتمعية، تحتم على الدولة أن تلعب دورا مركز          المرأة  تعتبر قضية   متحضر،  

المرأة، وضمان مشاركتها الكاملة والفاعلة في مجاالت الحياة كافة، االجتماعية واالقتصادية والسياسية، ومن هـذا               

من هنا يأتي اهتمـام وزارة شـؤون         المنطلق نجد أن العنف الموجة ضد المرأة يشكل عقبة في سبيل تحقيق ذلك،            

ماية والرعاية للمرأة المعنفة، من خالل القوانين والتشريعات الفلـسطينية، و           المرأة بالعنف ضد المرأة، لتوفير الح     

لكرامـة  العمل على التخلص والحد من آثار هذه الظاهرة ضمن خطة الوزارة للقضاء على العنف، كونه إهانـة                  

  . بهاضرورة االلتزام ال بل  ، حقوق اإلنسان احترام على التي تحضالمواثيق الدوليةالتمسك ب، ومرأةال

  

علـى أنهـا    ) في مجتمعنا الفلسطيني  ( بات ينظر إليها   -كفكرة وواقع -ال جدال في أن االهتمام الحالي بهذه الظاهرة       

ظاهرة خطيرة، تؤثر سلبا على األسرة الفلسطينية، وعلى عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية والسياسية وعلـى               

صبح من األمور الشائعة تقييم سلوك الحكومات والمجتمعـات         مسائل التحول الديمقراطي وحقوق اإلنسان، حيث أ      

بمدى احترامها لحقوق اإلنسان على المستويين الداخلي والدولي، بل أصبح تقييم النظم االجتماعيـة واالقتـصادية                

  ).4الموقع االلكتروني(ذاتها يخضع لما تحققه تلك النظم لمواطنيها من حقوق وحريات

  

إلى اختالل عالقات القوى في األسرة وإلـى  أن سبب هذا العنف يعود في غالب الحاالت  بناء على ذلك يظهر لنا      و

مشاكل بيئية ومفاهيم خاطئة وعدم احترام حقوق اإلنسان، وافتقار إلى أسس التربيـة الـسليمة، والـى الوضـع                   

أفراد المجتمـع وعلـى     الفقر، والذي يترتب عنه آثار سلبية، تعود نتائجها على          االقتصادي المتدني وزيادة حاالت     

وضع األسرة، وسعيا منا لتقليص هذه اآلثار، ننظر نحو التشريعات الفلسطينية كونها الدرع الواقي للمواطنين، من                

هنا ال بد لهذه القوانين إن تكون منسجمة مع خطورة العنف الموجه ضد المرأة، وبالتالي نعل بالتأثير علـى هـذه                     

يم هذا العنف في القوانين وبالتالي نبذه بصورة مطلقة في كافة نـواحي الحيـاة               القوانين لمعالجة وتبني فكرة تجر    

  ) .2004وزارة شؤون المرأة .(العامة والخاصة

                                                           

  س.د/س.س
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  :كيف تنظر التشريعات والقوانين الفلسطينية للعنف  ضد المرأة
  
ولية، ونرى أن يكون    للحديث بداية عن المرأة المعنفة، يجب أن نحدد تعريف العنف ضد المرأة بإطار من الشم 

تعريفنا للعنف ضد المرأة، منسجما مع االتفاقيات الدولية، وحقوق اإلنسان،و مع كرامة اإلنسان األصيلة، التي 

تكفلها الدساتير والقوانين، وعلية نجد أن أكثر تعريف ينسجم مع ذلك، ويحقق لنا الغرض المنشود، فنجد المادة 

 قد عرفته 48/104على العنف ضد المرأة، الصادر عن الجمعية العامة رقم األولى من اإلعالن العالمي للقضاء 

 :على النحو التالي

  "العنف ضد المرأة " -1
 سواء من للمرأة، معاناة أو أذى يترتب عليه، أن يرجح و، أ ويترتب عليهعصبية الجنس إليه فعل عنيف تدفع أي 

 الحرمان التعسفي من أو القسر أو من هذا القبيل بأفعالك التهديد الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية بما في ذل

   . الخاصةأو سواء حدث ذلك في الحياة العامة الحرية،

  -:إذن تصبح الفئة المستهدفة هي

  .امرأة تعاني من عنف جسمي، أو نفسي أو جنسي ناتج أو مرجح أن ينتج عن عصبية الجنس -1

  .أو معنويةوترتب علية أذى أو معاناة مادية كانت 

امرأة تعاني من خطر تهديد أو ضغط جسماني أو نفسي أو جنسي يرتب نفس اآلثار، أو ممكن أن يؤثر  -2

  .سلبا على مسلكيات المرأة في المجتمع

 .امرأة تعاني من القسر أو األبعاد أو الحرمان التعسفي من الحرية -3

 .أطفال المرأة التي تتعرض للعنف المذكور -4

  .رة أو المجتمعأطفال معنفون من األس -5

من خالل ما ذكر، على المشرع أن يدرج في التشريعات الفلسطينية هذا المفهوم، ألنه على أساسه نضمن حماية 

كاملة ومطلقة للمرأة من العنف الموجه ضدها، خصوصا أن المشرع الفلسطيني بصدد إصدار قانون للعقوبات 

  . بشكل مباشر امن وآمان المواطن واستقرارهوقانون لألحوال الشخصية، وهما يعدان قانونان يمسان 

فبالنسبة لقانون العقوبات على المشرع أن يراعي حماية مطلقة للمرأة من العنف الموجه ضدها انطالقا من المفهوم 

  .المذكور أعاله،كون هذا القانون الزجري للمخالفات وبه تتجلى فعالية تطبيق القانون في الدولة

 الفرد الفلسطيني، في أسرة ينعم من خاللها رل الشخصية، الذي به يتحقق استقراوعلى صعيد قانون األحوا

باالستقرار، نرى أن يكون هذا القانون منسجما مع إزالة النظرة التقليدية ضد المرأة، وبالتالي ال بد من أن يكون 

  .إلرثهذا القانون حصنا آخر يحمي المرأة الفلسطينية ويصون حقوقها في الزواج والطالق وا

  

  : وليات والتحدياتسؤالم

  س.د/س.س
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 تقوم يتذليال للعقبات، واستدراكا منا في الوزارة، للقضاء على هذه الظاهرة في المجتمع الفلسطين    

  -:بالنشاطات التالية لتحقيق هذا الطموح بالقضاء على هذه الظاهرة



  . فلسطيني لوقف العنف ونبذة ولتعزيز القانون في المجتمع ال التوعيةاإلعداد لحمالت •

  .  المجتمعى والتقليص من آثارة السلبية عل للعنفعمل للتصديتطوير استراتيجية  •

  .  والقوانين الفلسطينيةتشجيع المبادرات لتعديل التشريعات •

  .  لدى النساءلقضاء على األمية القانونيةلحمالت  القيام ب •

  . م وإيوائهممساعدة ضحايا العنف وتأمين مالجئ ومساعدة أطفاله االستمرار في  •

  . إدراج مادة حقوق اإلنسان في الكتب المدرسية •

  .تدعيم البرامج التلفزيونية واإلذاعية اإلرشادية •

 .المجتمع بحقوق المرأة والقضاء على كافة أشكال التمييز ضدهاترسيخ وتعميق فهم أفراد  •

   .ترسيخ وتعميق فكرة البيت اآلمن لدى النساء المعنفات •

  . بة مرتكبي العنف وتشديد العقوباتعدم التهاون في معاق •

   

   :طموح وزارة شؤون المرأة

أصبحت ضد المرأة،  الحقيقة يعيش في مرحلة متوترة ولعلنا نالحظ أن نبرة العنف  الفلسطيني فيعالمجتمإن 

حظ ة أمامنا، فنالالمعقد الخروج من التحديات والصعاب عالية جدا ومتصاعدة و لوضع األمور في سياقها األكبر و

لذا تكمن أمام ! فما هو المخرج من هذا كله؟منها نتائج سيئة،  سلة العنف بدأت تمتلئ وطوال الوقت يلقى إن

وزارة شؤون المرأة في إطار المسؤوليات، ليس فقط ما ذكر أعاله، بل البد أن ننظر بواقع ثاقب لتعزيز القانون 

    -:طموحون لتحقيق األهداف التاليةالذي يحمي المرأة الفلسطينية، ومن هذا المنطلق فإننا 

البد من أجل وقاية المرأة من العنف أن تتعاظم مشاركة المرأة في الحياة العامة بقوة الدستور والقانون وأن  -1

يدخل في ذلك التفكير الجاد في تعديل الدستور بما يضمن تمثيال عادال للمرأة في كل المجالس الشعبية 

  .والمنتخبة

 فهذه قادرة ليس فقط على حماية منجزات المرأة، وإنما ،جمعيات والتنظيمات النسائية األهلية ال تعزيز أهداف -2

  .المنجزاتأيضا تنمية هذه 

 .  تنمية برامج التعليم واإلعالم عن القيم المناهضة للمرأة -3

يم والعمل أو  تعظيم حرية االختيار للمرأة، فالبد أن يكفل لها هامش واسع من حرية االختيار سواء في التعل -4

جابية أو تنظيم األسرة فهذه الحرية إلى جانب حرية الحركة نالمشاركة الحكومية واألهلية أو في الصحة اإل

 . والتنظيم هي التي ستكفل تمكين المرأة وتقويتها على المدى اآلني والمستقبلي

  س.د/س.س
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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يقال وما يمارس ، هناك كالم  من أهم التحديات التي تواجه وقاية المرأة من العنف وتهددها الفرق بين ما  -5

يقال عن المرأة ، لكن ما يمارس يختلف ويناقض ما يقال ، ولدينا آالف األمثلة على ذلك من القانون ومن 

 .الدين لكن التطبيق غير ذلك تماما فمن المهم إذن أن يتطابق القول والممارسة في معاملة المرأة



قد  الفلسطيني،  ففي المجتمع العربيضد النساءريم العنف  تقييم النظام القضائي والتشريعي في مجال تج  -6

يتطلب األمر مراجعة التشريعات المتعلقة بالجرائم ضد أفراد األسرة وكيانها وأخالقياتها في إطار ما يشهده 

 و على األخص الدولية واتفاقيات حقوق اإلنسان، وكذلك استرشاداً والتزاماً باالتفاقيات رالمجتمع من تطو

  .)2004وزارة شؤون المرأة، (ية منع كافة أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفلاتفاق

  

  

  

  االستنتاجات 

 وتتـرك    .عدم وجود سياسات وإجراءات واضحة في التعامل مع قضايا العنف على أسـاس الجـنس               .1

 .المسألة لجهود واجتهادات األفراد

للتعامل مع قضايا العنف، وأن     " العنف األسري "افتقار مراكز الشرطة إلى وحدات متخصصة في مجال          .2

الشرطة النسائية الموجودة ال تتولى المسؤولية المباشرة في التعامل مـع قـضايا النـساء المعنفـات،                 

 .والمحققات من النساء ال يحملن بالضرورة فكرا نسويا وتوجها للدفاع عن الضحية وتوفير الحماية لها

ن في التعامل مع    /ألشخاص المكلفين بإنفاذ القانون وتطوير مهاراتهم     عدم توفر برامج لتدريب وتأهيل ا      .3

وعدم توفير التدريب الكافي للشرطة للقيـام       . قضايا العنف األسري، والعنف ضد النساء بشكل خاص       

بمسؤولياتهم من خالل احترام مبدأ سيادة القانون، واحترام حقوق اإلنسان، ودون توعيتهم لقضايا النوع              

 .االجتماعي

 وال يوجد وحدة خاصـة للمـرأة         .عدم توفر عنوان رسمي واضح للتعامل مع قضايا النساء المعنفات          .4

 .تضع جل اهتمامها في رسم خطط إستراتيجية لمواجهة هذه المشكلة

انحصار دور المؤسسات الوطنية الرسمية في الدور االغاثي من خـالل تقـديم المـساعدات الماليـة                  .5

ايا العنف، وعدم بلورة برامج تثقيفية كافية لمعالجة المشكلة والتصدي لهـا            والمادية العينية للنساء ضح   

عبر رؤيا واضحة وتعاونية مع الوزارات األخرى ذات العالقة مثل وزارة التربية والتعليم، الرياضـة               

 .الخ…والشباب، وزارة الصحة

 العنف ضد الفتيـات     غياب آلية عمل واضحة بين الشرطة و المؤسسات الرسمية في التعامل مع قضايا             .6

 .والنساء

عدم وجود بيت آمن للنساء المعنفات والمهددات بالقتل، وبطئ سير الخطى إزاء فتح البيـوت اآلمنـة                  .7

 .لحماية النساء المعنفات وأطفالهن

  س.د/س.س
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ات /ات ، واألخـصائيين   /ات الـصحيين  /عدم توفر البرامج التدريبيـة والتأهيليـة الكافيـة للعـاملين           .8

عامل مع قضايا العنف ضد المرأة من خالل حـساسية أعلـى لقـضايا النـوع                ات في الت  /االجتماعيين

 .ن/االجتماعي، وقضايا المساواة واحترام حقوق اإلنسان في تأدية دورهم



غياب القوانين والتشريعات لحماية النساء من العنف، والتمييز الواضـح والـصريح فـي النـصوص             .9

، خاصة التشريعات الجزائية ذات العالقة بالعنف على        القانونية السارية في الضفة الغربية وقطاع غزة      

 .أساس الجنس

العقلية األبوية التقليدية التي تسيطر على القضاء الفلسطيني، مما ال يسهم في حماية النـساء ضـحايا                  .10

العنف وتحقيق العدالة االجتماعية المرجوة، وغياب فقه قانوني يسهم في تقديم تفسيرات قانونية تساعد              

 واالعتماد شبه الكلي     .ة حقوق المرأة المعنفة، وحقوق اإلنسان للمرأة على وجه الخصوص         على حماي 

 .على العشائرية والصلح العشائري في معالجة قضايا العنف ضد الفتيات والنساء

التي تسود المجتمع الفلسطيني، والمفاهيم االجتماعية السائدة التي تكرسـها          " الضبضبة"ثقافة العيب و    .11

التقاليد االجتماعية، التي ال تتعاطف مع الفتيات والنساء ضحايا العنف، وترتكز على ثقافـة              العادات و 

 .لوم الضحية، وتعزز التمييز بين الجنسين، وتضع المرأة في مرتبة أدنى من الرجل لكونها أنثى

أنها أن  عدم وجود الدراسات واألبحاث الكافية المتعلقة بالعنف المبني على أساس الجنس، والتي من ش              .12

 .تسهم في بلورة السياسات واإلجراءات لحماية النساء المعنفات

 الفلسطيني، أو لمعرفة مـدى التقـدم        ععدم وجود مؤشرات واضحة لقياس حجم المشكلة في المجتم          .13

  .المحرز للتغلب على هذه المشكلة والتصدي لها

  التوصيات 

 .لمساعدة في ايجاد الحلول العملية المناسبة لهاإجراء الدراسات واألبحاث التطبيقية المتعلقة بالمشكلة ل -1

بلورة مؤشرات محددة لقياس مشكلة العنف المبني على أساس الجنس، وذلك لمعرفة حجم المـشكلة                -2

 .ومدى التقدم المحرز عبر البرامج والمشاريع المقدمة للتصدي لها ومعالجتها

 وصانع القرار الفلسطيني تبـين قـوانين        التنسيق للقيام بحمالت التعبئة والتأثير للضغط على المشرع        -3

  .وتشريعات مبنية على المساواة واحترام حقوق اإلنسان للمرأة، وحثها على تبني قانون لحماية األسرة

التعاون مع منظمات المجتمع المدني، والمؤسسات غير الرسمية لبلورة برامج تثقيف وتوعية مجتمعية          -4

 وآثارها السلبية، وتسهم في تغيير النظرة المجتمعية التقليدية         تسهم في إثارة النقاش حول هذه المشكلة،      

والسلوكيات االجتماعية التي تتغذى من بعض العادات والتقاليد التي تعزز من دونية المرأة وتعتبرها              

 .في درجة أقل، من الرجل فقط لكونها أنثى

ن المرأة لبلـورة سياسـات      حث السلطة الوطنية الرسمية وأجهزتها الرسمية  للتعاون مع وزارة شؤو           -5

والعمل على التأثير علـى األجهـزة       . وإجراءات واضحة ومعممة للتعامل مع قضايا النساء المعنفات       

 :األمنية للقيام بما يلي

  س.د/س.س
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إنشاء وحدات خاصة بالعنف األسري داخل مراكز الشرطة، وإعداد وتأهيل وتـدريب الـشرطة                •

وق إنـساني وبحـساسية أعلـى لقـضايا النـوع           النسائية للتعامل مع هذه القضايا من منطلق حق       

 .االجتماعي



بلورة برامج تدريب وتأهيل لألشخاص المكلفين بإنفاذ القانون للقيام بمسؤولياتهم عبر تبني مبادئ               •

 .حقوق اإلنسان، وسيادة القانون، والحساسية األعلى لقضايا النساء

رة الشؤون االجتماعية، والوزارات    بلورة آلية عمل واضحة للتنسيق مع وزارة شؤون المرأة ووزا          •

 .المعنية ، والمؤسسات الرسمية

  

  :المراجع

 .4/12/2005، تاريخ الزيارة 2003 آذار 77الموقع االلكتروني لمجلة بشرى العدد  -1
htm.index/77b/com.bshra://http    

 2004 يل من العنف، الدائرة القانونية،حنو جمتمع خاأة،  العنف ضد املر -2

ــة  -3 ــرأة العربيــ ــى المــ ــع ملتقــ ــارة : موقــ ــاريخ الزيــ   4/12/2005تــ
htm.TA/2004/ph/page/org.awfarab.www://http   

  2004 البيت األمن، موقع وزارة شؤون المرأة،  -4

 )2004، حو مجتمع خالي من العنف ن العنف ضد المرأة الدائرة القانونية،وزارة شؤون المرأة، -5

 04/12/2005) أمان ( مركز األخبار  -6

18376=ArtID?php.wmview/news_arabic/org.amanjordan.www://http 

7834=ArtID?php.wmview/news_arabic/org.amanjordan.www://http  

http://www.phrmg.org/arabic/monitor2002/Aug2002.htm  
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