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تقدمي

انطالقاً من إميان مركز املرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي بحقوق اإلنسان وعلى 
األخص حقوق املرأة، ومحاربة كل أشكال التمييز والعنف ضدها، واستناداً إلى رؤية 
العدالة  تسوده  فلسطيني  مجتمع  في  النساء  متكني  على  القائمة  ورسالته  املركز 
واملساواة، فقد واصل املركز على مدار سنوات طويلة العمل في مسارات واجتاهات 
عديدة من أجل رصد التمييز  والعنف وتوثيقهما ضد املرأة في كل جوانب احلياة 
ومجاالتها؛ بهدف كشف الكثير من املعلومات واحلقائق عن واقع التمييز والعنف من 
ناحية أشكال العنف وأنواعه، وحجم انتشاره، وانعكاساته وآثاره السلبية التي تطال 

كل فئات اجملتمع وشرائحه، وتضع عوائق حقيقية أمام عملية تنمية حقيقية.

أخذ املركز على عاتقه منذ تأسيسه العمل في بعض احملاور واملرتكزات األساسية 
التي تعتبر منبع  العنف ومصدره ضد املرأة، ونتيجة له في الوقت نفسه. كما أنها 
تعبر عن أشد أشكاله وأصعبها وهي  ظاهرة قتل النساء. وهي ظاهرة خطيرة ال 
متس أبسط احلقوق اإلنسانية وأهمها وهو احلق في احلياة فحسب، وإمنا تشكل 
أيضاً مدخاًل وعاماًل رئيسياً يضاف إلى سلسلة عوامل من شأنها أن تتسبب في 
ضعف، بل في انهيار التماسك والترابط االجتماعي والوطني للمجتمع الفلسطيني، 
وتزيد من عوامل التفسخ واالنحدار، وهذا بدوره يعزز حلقة دائرة التمييز والعنف 

بني الفئات والشرائح اخملتلفة، ويزيدها تعقيداً فوق تعقيد.

وخالل سنوات طويلة منذ العام 1991 وحتى اآلن، فقد أسهم املركز من خالل جهوده 
في رصد  التمييز والعنف وتوثيقهما عموماً، وقتل النساء خصوصاً في تغيير مسار  
فئات وشرائح واسعة من اجملتمع وتوجهاتها جتاه هذا املوضوع، وحتويله إلى قضية 
مجتمعية عامة لها عالقة وارتباطات مبفاهيم التنمية واحلرية واملساواة والعدالة، 
أو  عائلية  وإشكالية  قضية  األمر  هذا  وتعتبر  سائدة  كانت  التي  املفاهيم  من  بدالً 
أسرية خاصة ال يجوز البحث والنقاش العام فيها. ودأب املركز مبثابرة وتصميم على 
املضي قدماً  ليس  في الرصد والتوثيق فحسب، وإمنا في تعزيز البحث والدراسة 
النقاش  طاولة  على  ووضعها  اجلوانب  من  الكثير  وكشف  يتم رصده،  ملا  والتحليل 
على املستويات العامة، وأصبحت حتظى باالهتمام واجلدل، بعد أن كانت أحد أهم 

»تابوهات« الثقافة التقليدية السائدة.
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ولم تكن هذه الطريق سهلة ومعبدة، بل كانت صعبة وشاقة، وتعّين على طاقم العمل 
الذي قاده املركز لتحقيق هذه  اإلجنازات مواجهة الكثير من الصعوبات واملعيقات 
التي كانت، وبعضها ال يزال، يضع العراقيل تلو األخرى لتثبيط العزمية، وحتطيم 
أي إجناز يتم حتقيقه في هذا املسار. وغني عن القول إن مهمة تغيير منط الثقافة 
أي مجتمع من  بها في  القيام  التي ميكن  املهام  السائدة هي من أصعب  التقليدية 
اجملتمعات، ملا متتلكه الثقافة السائدة من قوة تأثير، وآليات كثيرة ومتعددة تتيح لها 

إعادة إنتاج نفسها عبر األجيال املتالحقة.

مرة أخرى يأتي هذا التقرير الذي أجنزه مركز املرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي 
األعوام  خالل  فلسطني«  في  النساء  قتل  »جرائم  موضوع  على  الضوء  لتسليط 
)2014-2015(، وهو استكمال لألساس الذي وضعه، واستمرار للجهود املتواصلة 
إلى املعايير  التي يبذلها في تعزيز  حقوق املرأة وحمايتها، ورفع مكانتها، إستناداً 

الدولية حلقوق اإلنسان.

يعتمد هذا التقرير التحليلي على آليات ونتائج عملية الرصد والتوثيق لكل قضايا 
العدالة  إلى  القتل  ضحايا  النساء  وصول  وإمكانيات  آليات  ومتابعة  النساء،  قتل 
املركز خالل عامي )2014-2015( من رصد ما مجموعه  ومراقبتها. حيث متكن 
)42( حالة قتل لنساء وفتيات في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهو رقم موزع بنسبة 
40% في قطاع غزه، و60% في الضفة الغربية. إن جرائم قتل النساء باجململ هي 
إحدى أبرز االنتهاكات التي متس بداية احلق املقدس في احلياة واحلق في الكرامة 

اإلنسانية، فضاًل عن كونها تشكل متييزاً واضحاً ضد املرأة. 

سوف يوضح لنا التقرير أن اجملتمع الفلسطيني مجتمع ذكوري تقليدي، يستند إلى 
ثقافة  وتعزيز  املرأة،  دونية  لتكريس  وأساليب  وسائل  بوصفها  والعادات  األعراف 
التمييز من جهة، ومن اجلهة األخرى فإن البيئة القانونية القائمة حالياً في فلسطني 
الباب  تبقي  أن  شأنها  من  أساسية  عقبة  وتشّكل  رادعة،  وغير  فضفاضة  الزالت 
مفتوحاً على مصراعيه أمام جرائم مستقبلية ضد النساء في فلسطني، وذلك على 
الرغم من االلتزامات واإلجراءات التدبيرية املفروضة على دولة فلسطني سواء على 

الصعيد التشريعي أو التنفيذي مبوجب االتفاقيات واملعاهدات الدولية. 

بالرغم من انضمام دولة فلسطني في العام 2014، للعديد من املواثيق واالتفاقيات 
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الدولي  العهد  بينها  من  كان  والتي  حتفظات،  وبدون  اإلنسان  حلقوق  الدولية 
اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والعهد الدولي اخلاص باحلقوق االقتصادية 
املرأة  ضد  التمييز  أشكال  جميع  على  القضاء  واتفاقية  والثقافية،  واالجتماعية 
والكرامة  احلياة  في  احلق  رأسها  وعلى  احلقوق  من  العديد  تكفل  التي  )سيداو(، 
اإلنسانية واملساواة كمبادئ أساسية للحرية والعدل والسالم، إال أن وضعية املرأة 
التشريعات  زالت  تراوح مكانها، وال  بآخر  أو  وحقوقها في فلسطني الزالت بشكل 
اإلنسان،  حلقوق  الدولية  االتفاقيات  مع  متوائمة  وغير  متييزية  السارية  الوطنية 
وااللتزامات القانونية املترتبة على دولة فلسطني بعد انضمامها لهذه االتفاقيات، 
تعنيف  ظاهرة  تعزيز  في  أساسياً  دوراً  تلعب  املوروثة  والتقاليد  العادات  زالت  وال 
عالقة  لها  مبسميات  ذلك  تبرر  عديدة  ومسوغات  مبررات  حتت  وقتلهن  النساء 
مبفاهيم سائدة مثل »شرف العائلة«، أو »سلوكيات املرأة« ... إلخ من املفاهيم التي 

تدور في فلك »لوم الضحية« نفسها، وإنقاذ »القاتل« من العقاب.

سوف يوضح لنا التقرير أدناه أن مسار العمل في مواجهة ظاهرة قتل النساء يتطلب 
تركيز اجلهود في محورين أساسيني: أولهما العمل باجتاه الضغط والتأثير من أجل 
االتفاقيات  في  وتعهداتها  فلسطني  دولة  التزامات  مع  القائمة  التشريعات  مواءمة 
واملعاهدات التي وّقعت عليها. والثاني العمل على برامج تثقيف وتوعية مجتمعية؛ 
بغرض التأثير في املفاهيم والعادات والتقاليد والسلوكيات التي تعزز دونية املرأة 
في  اإلنسان  ثقافة حقوق  وبناء  أساس اجلنس،  والتمييز ضدها على  الرجل  على 
أشكال  من  شكل  أي  دون  حقوقها  بجميع  التمتع  املرأة  وحق  الفلسطيني  اجملتمع 

التمييز.

واحترامي  تقديري  بالغ  عن  أعبر  أن  اإل  يسعني  ال  فإنه  التقدمي،  هذا  نهاية  وفي 
لكل اجلهود التي أسهمت في إخراج هذا التقرير إلى حيز النور، وأخص بالتقدير 
القاضي أحمد األشقر الذي قام مبراجعة اجلوانب القانونية واألحكام القضائية، 
على ضوء  القانوني  بالتحليل  الصلة  ذات  األجزاء  لكتابة  بالتطوع  وأسهم مشكوراً 
املستجدات األخيرة بعد انضمام دولة فلسطني لالتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان. 

كما أتقدم ببالغ التقدير واالحترام لكل الهيئات واملؤسسات اجملتمعية الرسمية وغير 
الرسمية،  واألفراد واجملموعات اخملتلفة التي أسهمت بدورها في توفير الكثير من 
كل  والتحليل  والبحث  والرصد  العمل  لفريق  ويّسرت  العمل،  هذا  إجناز  متطلبات 
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اإلمكانيات املتوفرة لديها من مصادر  ومعلومات، ومكنتنا من الوصول إلى املعلومات 
واحلقائق حول الكثير من اجلوانب التي عادة ما يتم حجبها وتداولها في حاالت قتل 

النساء. 

وأخيرا وليس آخرا كل التقدير واالحترام لزميالتي وزمالئي فريق العمل من مركز 
املرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي اللواتي/ الذين بذلن/بذلوا كل اجلهود الالزمة 
في جمع املعلومات ورصدها وتوثيقها وتصنيفها وحتليلها، ومراجعة املصادر، وكتابة 

هذا التقرير ومراجعته وتدقيقه وتصميمه لعرضه أمامكم بصورته احلالية.

رندا سنيورة
املديرة العامة
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 متهيد

لإلرشاد  املرأة  مركز  عمل  إطار  في  استكمالية  خطوة  بوصفه  التقرير  هذا  يأتي 
القانوني واالجتماعي وتوجهاته اإلستراتيجية؛ للكشف عن حجم ظاهرة قتل النساء 
لتحويلها من قضية  القرار  وانتشارها، ووضعها بوصفها قضية على طاولة صناع 
مجتمعية،  ومسؤولية  ونقاش  باهتمام  حتظى  عامة،  مجتمعية  قضية  إلى  خاصة 
الظاهرة،  على  للقضاء  اجملتمعية  واملعاجلات  احللول  إيجاد  أجل  من  قدماً  للسير 
سواء على املستوى الثقافي العام أو على مستوى تطوير منظومة التشريعات التي 
من شأنها التصدي لكافة أمناط السلوك اإلجرامي، واملبني على النوع االجتماعي 
من خالل سن قوانني توقع أحكاماً رادعة بحق مرتكبي اجلرائم املبنية على النوع 

االجتماعي. 

-2014 العامني  خالل  وقعت  التي  النساء  قتل  جرائم  على  الضوء  التقرير  يسلط 
عملية  نتائج  وتظهر  النساء،  ضد  القتل  جرائم  ارتكاب  استمرار  ويكشف   ،2015
البيانات  ويوفر  املذكورين،  العامني  املركز خالل  التي عمل عليها  والتوثيق  الرصد 
واإلحصائيات واملعلومات املتعلقة بضحايا جرائم القتل، كما يتناول التقرير حتلياًل 
بحياة  حتيط  التي  اإلنسانية  القصص  لبعض  عرض  ثم  ومن  اجلرائم،  لهذه  أولّياً 
النساء اللواتي قتلن لدوافع مختلفة ال عالقة لها باإلنسانية من خالل التركيز على 

جوانب مختلفة من حياة الضحايا لم تظهر، أو جرى إغفالها في معظم األحوال.

تزال تظهر في اختالف  وتباينات ال  إلى أن هناك اختالفاً  املركز قد توّصل  وكان 
األرقام واإلحصاءات والبيانات املتعلقة بجرائم قتل النساء، ويعود ذلك إلى عوامل 
مختلفة لها عالقة باملنهجية املّتبعة والرؤية لألطراف ذات العالقة، والبعد اجلغرافي 
الذي  تغطيه عملية الرصد والتوثيق لألطراف اخملتلفة، وكذلك أنواع  اجلرائم التي 
للنوع  مستجيبة  رصد  منهجية  تطوير  نفسه  الوقت  في  محاوالً  وأشكالها،  تُرتكب 

االجتماعي وتوثيقها.

ويسلط التقرير الضوء على خلفية الظاهرة والعوامل املؤثرة في جرائم قتل النساء، 
مبا فيها األبعاد القانونية والسياسية واالقتصادية والدينية، إضافة إلى اإلجنازات 
واإلشكاليات في قطاع العدالة، ملا لها من أثر مباشر على قضايا النساء. كما يشير 
التقرير ألهمية الطب العدلي ودوره في جرائم قتل النساء، متناولني جوانب مهمة لها 
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عالقة بأهمية مراجعة هذا الدور وتطويره مبا يراعي حساسية النوع االجتماعي.

تكمن أهمية هذا التقرير من كونه يتناول جرائم قتل النساء في فترة حصل فيها 
تطورات نوعية على املستوى احلقوقي والقانوني في فلسطني، سواء على مستوى 
التعديالت التي أجراها رئيس دولة فلسطني على بعض املواد من قانون العقوبات 
الساري في الضفة الغربية، وقانون العقوبات الساري في قطاع غزة، إضافة إلى 
االتفاقيات  من  مجموعة  إلى  فلسطني  دولة  انضمام  في  املتمثل  الكبير  التطور 
الدولية وعلى رأسها اتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز ضد املرأة »سيداو« بدون 

حتفظات أو إعالنات تفسيرية.

القانوني  لإلرشاد  املرأة  مركز  خّطه  الذي  البناء  على  ليضيف  التقرير  هذا  يأتي 
واالجتماعي، عبر إصداره سلسلة تقارير وأوراق وحتليالت وهي:

دراسة قتل النساء في اجملتمع الفلسطيني للدكتورة/ نادرة كوفريكيان في العام 	 
2001

تقرير جرائم قتل النساء في فلسطني للدكتورة/ مليس أبو نحلة للعام 2004-	 
2006

تقرير نساء بال أسماء لألعوام 2010-2007	 
حتليل األحكام القضائية الصادرة بحق مرتكبي جرائم قتل النساء.	 
 	-2012 األعوام  في  املوثقة  احلاالت  حتليل  أرواحهن،  مستباحة  نساء  تقرير 

.2013
أهداف التقرير 1.1

النوع االجتماعي لألبعاد والعوامل وتداعيات جرائم 	  توفير حتليل من منظور 
قتل النساء في اجملتمع الفلسطيني.

توفير اإلحصائيات والبيانات احلساسة للنوع االجتماعي املتعلقة بجرائم قتل 	 
النساء.

فلسطني 	  في  السارية  التشريعية  املنظومة  مواءمة  عدم  على  الضوء  تسليط 
لالتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان.

تسليط الضوء على آثار التطورات احلقوقية والقانونية احلاصلة على جرائم 	 
قتل النساء.
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منهجية التقرير 1.2

للعام  الزمنية  الفترة  ويغطي  التحليلي،  الوصفي  املنهج  على  التقرير  هذا  يعتمد 
2014-2015، وهو يستند في سبيل تطبيق هذه املنهجية إلى عدة مرتكزات وهي:

مراجعة الدراسات والتقارير السابقة وحتليلها، التي تناولت البحث في جرائم 	 
قتل النساء عموماً، واجملتمع الفلسطيني خصوصاً. 

نتائج الرصد والتوثيق التي قام بها مركز املرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي 	 
)االستمارات والتقارير والوثائق الداعمة(.

جلسات نقاش مع محامني/ات مختصني بالبعد اجلنائي والتشريعات الوطنية 	 
من خارج املركز.

لإلرشاد 	  املرأة  مركز  في  العاملني/ات  من  مختصني/ات  مع  نقاش  جلسات 
القانوني واالجتماعي.

لتحليل 	  البرنامج  ومنسقة  امليدانيات  الباحثات  بني  حوارية  جلسات  عقد 
التحديات واملعيقات التي واجهتهن  أثناء عملية الرصد والتوثيق.

الصعوبات التي واجهت إعداد التقرير 1.3

عدم وجود توافق مشترك بني األطراف ذات العالقة لألسباب والعواقب املترتبة 	 
على جرائم قتل النساء، مما يعيق عملية التحليل الشمولي للظاهرة، واإلجماع 
اجلهات  قبل  من  معتمدة  دراسات  في  وعكسها  مناسبة،  تدّخل  أشكال  على 

الرسمية وغير الرسمية للدقة في حتديد مدى انتشار الظاهرة وتوسعها.
االختالف والتباين في األرقام واإلحصائيات، وعدم وجود قواسم مشتركة بني 	 

األطراف على تعريف موّحد ملصطلح جرائم قتل النساء كأحد مظاهر العنف 
املبني على النوع االجتماعي.

استخدام مجموعة متنوعـة مـن املصـادر واملنـهجيات من ِقبل األطراف اخملتلفة، 	 
وهذا بدوره يشّكل إشكالية في تقييم موضوعي حلجم الظاهرة، ويترك الباب 
مفتوحاً أمام مرتكبي اجلرائم لتطوير أساليب ارتكاب اجلرائم، مما يؤدي إلى 
تصنيف خاطئ للجرائم، مثل االنتحار: جرمية ارتكبت بسبب تعاطي اخلمور، 

أو وفاة ناجمة عن حادث عرضي: سقوط عن سطح، أو شّباك...إلخ.
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• اقتصار عملية الرصد والتوثيق على املعلومات العامة عن اجلرائم، ولم تتضمن 	
املستند  اجلرمي  بالفعل  متعلقة  أو  باجلرائم  متعلقة  معلومات  أية  السجالت 
إلى العنف املبني على النوع االجتماعي، ولم تتضمن البيانات دوافع اجلرمية 
أو سياقها ومالبساتها، مثل: )العالقة بني الضحّية ومرتكب اجلرمية، أو شكل 
تقدمي  معّدل  على  يؤثر  مما  الضـحية(،  بـني  العالقـة  بشـأن  اجلرمية  تنفيذ 

بالغات ضد مرتكبي اجلرائم، أو فتح حتقيق في القضايا. 

• صعوبة احلصول على بيانات كاملة متعلقة بالقضايا الفردية مثل: بيانات إنفاذ 	
التقاضي، حيث يقتصر على معلومات محددة أو  القانون، أو مسار إجراءات 
وهذا  أحياناً،  القضايا  مجريات  تفاصيل  على  االطالع  دون  اإلجراءات  نتائج 
يقف عائقاً أمام احلصول على البيانات الكافية إلجراء تقييم موضوعي للخطر 

احمليط بالنساء.

• املنصرمني 	 العامني  خالل  النساء  فيها  قتلت  التي  احلاالت  بعض  زالت  ما 
2014-2015، لم تتوفر املعلومات الكافية بشأنها، وهذا ما واجهته الباحثات 
معيقات  بسبب  املطلوبة؛  للمعلومة  الوصول  على  القدرة  عدم  في  امليدانيات 

تتعلق بعائالت الضحايا.

• تكرار بعض العوامل واألبعاد التي مت تناولها في التقارير السابقة، ويعود ذلك 	
لعدم إحداث أي تقّدم نوعي على منظومة احلماية للنساء املعّنفات، فالتقدم 

بطيء على مستوى القوانني. 
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الفصل األول: االرضية الثقافية والقانونية
تطور قانوني إنساني... وجمود ثقافي• 

دراساٍت  بصدور  املاضي  القرن  سبعينّيات  منذ  للمرأة  اإلنسانّية  احلقوق  تعّززت 
نها مرجع الباحثة البريطانّية  نسوّيٍة حول مفهوم »النوع االجتماعّي« Gender، دشَّ
)آن أواكلي( التي أبرزت وجود اختالٍف بني مفهوَمْي: اجلنس؛ والنوع االجتماعّي، 
وأّنه من الّضروري التأكيد على هذا الفرق لتفادي اللَّبس والنتائج التي ترتَّبت عنه 
في التصّورات داخل اجملتمع، بكون االختالفات بني الرجل واملرأة هي نتيجٌة طبيعّيٌة 

مردُّها االختالف البيولوجّي بينهما1.

ومن منطلق هذا الفهم، وباإلضافة إلى ما تضمنته الشرعية الدولية حلقوق اإلنسان 
إلى  املرأة تتضّمنها  أّن ثمة حماية قطاعية حلقوق  إنسانية عامة، جند  من حقوق 
جانب هذه الّصكوك العاّمة اتفاقّيات متخّصصة، جاءت لتضفي حمايًة للمرأة في 
جملٍة من امليادين األساسّية2، وتتمّثل في اتفاقّية احلقوق الّسياسّية للمرأة املُعتمدة 
في 20 كانون األّول/ ديسمبر 1952، واالتفاقّية حول جنسّية املرأة املتزوجة املُعتمدة 
في 20 شباط/ فبراير 1957،  واتفاقّية الرِّضا بالزواج،  واحلّد األدنى لسن الزواج،  

واتفاقّية تسجيل عقود الزواج املُعتمدة في 7 تشرين الثاني/ نوفمبر 1964.

غير أنَّ التحّول األساسّي في تعزيز حماية حقوق املرأة، هو اعتماد اتفاقّية القضاء 
على جميع أشكال التمّييز ضّد املرأة بتاريخ 18 كانون األّول/ ديسمبر 1979 التي 
ها3.  املُمارس ضدَّ التمّييز  املرأة، ومنع  يتها جلميع حقوق  متّيزت بشمولّيتها، وتغطِّ
ولقد جاءت هذه االتفاقّية نتيجة جهوٍد متواصلٍة عبْر سنواٍت من مختلف الفاعلني 
عيد  الصَّ املرأة على  تأّسست عليها حقوق  لبنة  أهمَّ  لت  الّدولّية، وشكَّ احة  السَّ على 

العاملّي.

ويُعدُّ اإلعالن بشأن القضاء على العنف ضّد املرأة الذي اعتمدته اجلمعّية العاّمة 

1  - سامية بوربة، االجتهادات القضائّيةالعربّية في تطبيق االتفاقيات الّدولّية للحقوق اإلنسانّية للمرأة، منشورات 
معهد راؤول والنبرغ حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساني، مكتب عمان  اإلقليمي، 2016، ص 16 

2  - املرجع السابق، ص 17.
3  - يصّطلح غالباً على منح هذه االتفاقّية تسمية اتفاقّية سيداو، ودخلت حيز النفاذ في 3 أيلول/ سبتمبر 1981.
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لألمم املّتحدة في 20 كانون األّول/ديسمبر 1993 اآللّية التي خرجت بهذه الظاهرة 
إلى اجملتمع الّدولّي، إذ أّكد أنَّ تنفيذ اتفاقّية القضاء على جميع أشكال التمّييز ضّد 
املرأة، بشكٍل فاعٍل، من شأّنه اإلسهام في القضاء على العنف ضّد املرأة، بالنظر 
حلقوق  انتهاكاً  يشّكل  املرأة  ضّد  العنف  وأنَّ  تتضّمنها،  التي  األساسّية  للمبادئ 

اإلنسان واحلّريات األساسّية4.

املرأة  ضّد  العنف  ال زال  والقطاعية،  العامة  االتفاقيات  هذه  من  وبالرغم  أنه  إال 
يشّكل دوماً مظهَر هيمنٍة في مختلف اجملتمعات، مهما كانت معتقداتها وثقافتها، 
وانعكس على دورها في مستويات عّدة، وتُعدُّ ممارستها خرقاً واضحاً لشّتى أحكام 
قانون حقوق اإلنسان الّدولّي من قبل احلّق في عدم التعرُّض لسوء املعاملة، واحلّق 
في األمان على الشخص5. ويكون مصدر هذا العنف األسرة وكذلك اجملتمع، كما قد 
تنتهجه الّسلطة الّرسمية، أو الهيئات اخلاّصة، وقد تخضع له املرأة الراشدة وكذلك 
الطفلة، واملرأة الريفّية، كما تتعّرض العامالت املهاجرات بدورهن إلى أفعال العنف 

بسبب وضعّيتهن، إضافًة إلى النساء احملتجزات وذوات اإلعاقة.  

دت الوضعّيات التي تكون فيها املرأة ضحّية العنف؛ فإن  وفي احلقيقة، ومهما تعدَّ
النتيجة التي تترتب دائماً هي املساس بكرامتها، وجعلها عرضًة للتمّييز بسبب النوع 
االجتماعي، وتنتهي بها في العديد من احلاالت إلى املوت، ورمبا يكون العنف مادياً 

ب، وقد يكون معنوّياً بتعريض املرأة لضغوطات. يتجّسد في أفعال الضرب والسَّ

بالتوازي مع األسباب االجتماعية املؤدية إلى استمرار هذه الظاهرة، فإّن قتل النساء 
كما رأته اللجنة املعنّية بالقضاء على التمييز ضد املرأة في التوصية العامة رقم 19 
القائم على نوع اجلنس ) GBV (، والذي يعتبر  الفقرة 1، يدخل في مفهوم العنف 
باحلقوق واحلريات  والتمتع  املرأة في احلياة  يكبح حق  التمييز،  شكاًل من أشكال 
على أساس املساواة مع الرجل، في حني أكدت املادة 2 من اإلعالن العاملي حلقوق 
اإلنسان واملادة 26 من العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية على أن 
»لكل إنسان حق التمتع بجميع احلقوق واحلريات دومنا متييز من أي نوع«، وأضافت 
ويتمتعون  القانون،  أمام  سواء  جميعاً  الناس  »أن  الدولي  العهد  ذات  من   26 املادة 

4  - يرجى النظر إلى الفقرات من 3 -5 من ديباجة اإلعالن.
ابق، ص 18. - املرجع السَّ  5
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دون أي متييز بحق متساٍو في التمتع بحماية القانون«، كما عّرفت املادة األولى من 
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة )CEDAW( التمييز ضد املرأة 
بأنه: “أي تفرقة، أو استبعاد، أو تقييد يتم على أساس اجلنس، ويكون من آثاره أو 
أغراضه توهني، أو إحباط االعتراف للمرأة بحقوق اإلنسان واحلريات األساسية 
امليادين السياسية، واالقتصادية، واالجتماعية، والثقافية، واملدنية، أو في أي  في 
بصرف  لها،  ممارستها  أو  احلقوق  بهذه  متّتعها  إحباط  أو  توهني  أو  آخر،  ميدان 

النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس املساواة بينها وبني الرجل«.6

ضد  املرتكب  العنف  أشكال  أبرز  إحدى  النساء  قتل  جرائم  تعتبر  العموم،  وعلى 
النساء، ويتم تصنيفها كأخطر أنواع االنتهاكات التي تتعرض لها النساء على املستوى 
كونها متس جوهر احلقوق األساسية وهو احلق في احلياة،7  الفردي واجلماعي، 
وهي  ليست ظاهرة حديثة، بل متتد إلى سنني طويلة مضت، مارستها العديد من 
الشعوب حتت مسميات مختلفة، ولم يقتصر هذا السلوك القائم على انتهاك حق 
املرأة في احلياة على طائفة، أو بقعة جغرافية، أو مجتمع بعينه، بل أصبحت  ظاهرة 
من الظواهر االجتماعية التي تتفاعل في انتشارها عبر اجملتمعات مبجموعة من 
العوامل االجتماعية، والسياسية، والثقافية، واالقتصادية، ويعود انتشار هذا النوع 
ترتبط  وثقافية،  ودينية  وسياسية  وأخالقية  اجتماعية  تشابكات  إلى  اجلرائم  من 
ارتباطاً وثيقاً بعالقات القوة في اجملتمع األبوي والبطريركي القائم على التمييز بني 

الرجال والنساء.

ورمبا يُعزى هذا التمييز إلى منط  التفكير اجلماعي وآلياته مبا يعكس صورة سلبية 
يعاني اجملتمع في  عن اجملتمعات احلديثة، السيما اجملتمعات األبوية منها، حيث 

6   القاضي أحمد األشقر، العدالة وحقوق اإلنسان«جرائم قتل النساء بداعي الشرف في فلسطني، )بني التشريع 
واالجتهاد(، منشورات املفوضيةالسامية حلقوق اإلنسان، نيسان 2014، ص 8.

7  يشير إلى قتـل النسـاءعمـداً ســواء  حدث  ذلــك في اجملـال العــام أو اخلــاص. وقــد ظهــر هــذا املفهــوم في 
سبعينيات القرن املاضي في البحوث االجتماعية حتت تسميات مختلفة، ومنـها »قتـل اإلنـاث« أو »القتــل املمنــهج 

لإلنــاث«.«انظر

https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/UNODC.CCPCJ.EG.8.2014.2-
Arabic.pdf

.
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هذه احلالة من اضطرابات فكرية وثقافية ودينية واجتماعية، يتداخل فيها التفكير 
الشخصي النمطي مع التفكير العام للمجتمع، مما يؤدي إلى التعامل مع الظاهرة 
بصمت ومعارضة خجولة دون وجود رادع قانوني أو اجتماعي، مما يؤدي إلى ارتفاع 

نسبة هذا النوع من االنتهاكات.

احلفاظ  بداعي  القتل  جرمية  تبرير  عملية  اجلرائم   هذه  خطورة  من  يزيد  وما 
الرتباطها مبفهوم  وقانونياً  أتاح اجملال الستيعابها اجتماعياً  على “الشرف«، مما 
هاجساً  يشكل  الذي  البطريركية،  األبوية  اجملتمعات   في  عليا  كقيمة  »الشرف« 
اجتماعية  وتنشئة  عشائري،  ذكوري  مجتمع  ظل  في  الذكور  من  للعديد  أساسياً 

منطية تزيد من سلطة الذكور، وتزيد من تهميش النساء. 

يكمن  جليل،  جيل  من  وانتقالها  النساء  قتل  ظاهرة  استمرار  إّن  القول  لنا  وميكن 
بصورة أساسية في تفسير مفهوم »الشرف« سواء في الفهم العام، أو الفهم اخلاص، 
الديني، ويتمثل ذلك في ثقافة االستئثار من  الفهم الفكري، والتفسير  وكذلك في 
طرف واحد في اجملتمع. فمفهوم »الشرف« اجتماعياً هو حق مطلق ميتلكه الذكور 
بينما  عليه،  احلفاظ  وكيفية  النساء  بجسد  فقط  املفهوم  اختزال  ومت  دون اإلناث. 
يبتعد مفهوم الشرف عن اجلزء املتعلق بسلوك الرجال، ويرّكز على سلوك النساء 
سواء ُكّن زوجاتهم أو بناتهم أو أمهاتهم، فالرجال يتسمون بسمة الشرفاء ما دامت 
النساء في محيطهن العائلي مقيدات مبجموعة من القيود االجتماعية والسلوكية، 
على  قدرته  أو  بسلوكه  يتعلق  وال  وعائلته  بيته  نساء  يتعلق بسلوك  الرجل  فشرف 

العمل والصدق.

ويتعني معنى” الشرف” في اجملتمع مبا يتوافق مع املصلحة االجتماعية وموازين 
القوى في اجملتمع، ومبا أن أصحاب القرار في اجملتمع هم أولئك الذين يسهمون 
األقوى  يزال  وال  في مختلف عصور التاريخ  كان  الرجل  وألن  اقتصادياً،  بقائه  في 
اقتصادياً من املرأة، فقد فرض على املرأة معنى » شرف« يناسبه ويحقق مصلحته، 
فالثقافة الذكورية تقرر أن الرجل يصبح مالكاً جلسد النساء في عائلته، وأن املساس 
بعفة  هؤالء النسوة وشرفهن هو مساس »بشرف« العائلة ككل، وفي املقابل، جند أن 
شعار اجملتمع هو أن »الرجل ال يعيبه شيء«، مبعنى أنه يستطيع أن يفعل ما يحلو له؛ 

ألنه ال يوجد ما يثبت قيامه بارتكاب الفاحشة.
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اجملتمعية  األخرى  الفئات  قمع  إلى  املستند  التفكير  منهجية  من  ينطلق  وهذا 
احلياة،  في  احلق  وبخاصة  األساسية  حقوقهن  من  النساء  وحرمان  وإقصائها، 
والعيش بأمان وكرامة، وهذا يؤدي بدوره إلى ارتفاع نسبة الظاهرة وانتشارها على 

نطاق واسع، دون إيجاد حلول جذرية ورادعة إليقاف هذا النوع من اجلرائم.

املرأة  بحماية  الوطنية  والقوانني  الدولي بعامة،  اجملتمع  اهتمام  من  الرغم  وعلى 
من العنف بخاصة، والذي قد يصل إلى ذروته بانتهاك حق املرأة في احلياة، فإن 
القيم احلامية حلقوق املرأة، السيما احلق في املساواة، واحلق في الوصول للعدالة، 
حيث  من  طويل  زمن  منذ  اجملتمعات  داخل  يثار  عام  ونقاش  جدل  محط  زالت  ال 
وجعلها  الفعلي،  الصعيد  على  للمجتمع  ناظمة  ضوابط  بوصفها  القيم  هذه  تقّبل 
البشر أحد  املساواة بني  باعتبار مبدأ  وذلك  من سلوك اجملتمعات،  أساسياً  جزءاً 
لتحقيق  األساسي  الضمان  فهي  واملستدامة،  الشاملة  التنموية  العملية  مرتكزات 
احلماية  لنظم  تؤسس  التي  املركزية  احللقة  وهي  االجتماعي،  والتماسك  النمو 
كما  منها.  األكبر  بالنسبة  النساء  حتظى  والتي  والفقيرة  املهمشة  للفئات  األفضل 
تعتبر املساواة والعدالة االجتماعية متطلباً أساسياً حلماية أفضل للفئات املهمشة 
اجلوانب  كافة  في  ذاتي  استقالل  على  وحصولهن  النساء،  وبخاصة  والفقيرة 
االقتصادية، واالجتماعية، والثقافية، والسياسية، واملدنية، مع األخذ بعني االعتبار 
االجتماعي،  النوع  على  املبني  العنف  ممارسة  سلوك  يبيح  والذي  املعيش   الواقع 
وطنية،  وإستراتيجيات  تشريعات  بتطوير  إال  وتطبيقه  تفعيله  يتم  لن  بدوره  وهذا 
يتم تنسيقها بالتوافق مع املرجعيات الدولية الناظمة حلقوق اإلنسان، واالتفاقيات 

واإلعالنات الدولية املعنّية بحقوق املرأة. 

امتد  بل  والتهميش،  اإلقصاء  على  والرجل  املرأة  بني  املساواة  انعدام  يقتصر  لم 
إلى تطورات خطيرة استخدم العنف فيها كأحد أشكال ترجمة الثقافة اجملتمعية 
انتهاك احلق في  وأشدها ظلماً  أكثرها بشاعة  كان  النساء،  السلبية حيال قضايا 
ألي  يخضع  ال  اإلنسان  حياة  إنهاء  بأن  علماً  مختلفة،  ذرائع  حتت  للنساء   احلياة 
واالتفاقيات  واألديان  الشرائع  كافة  عليه  نّصت  ما  وهذا  نوعه،  كان  مهما  مبرر 
احلق  إنهاء  على  والديني  واحلقوقي  القانوني  التقييد  من  بالرغم  ولكن  املوجودة، 
في احلياة إال أن الثقافة اجملتمعية أتاحت هذه املساحة، وجعلتها تخضع للعديد من 
األحكام اخملففة التي تسهم في استسهال ممارسة السلوك اجلرمي األشد بشاعة 



18

ممارسة  من  الفلسطينيات  النساء  تستثن   ولم  النساء.  قتل  جرائم  ارتكاب  وهو 
دول  في  النساء  من  العديد  مثل  مثلهن  القتل  جرائم  ومنها  ضدهن  العنف  سلوك 
العالم اخملتلفة، بالرغم من اجلهود املبذولة من ِقبل العديد من املؤسسات النسوية 
واحلقوقية الرامية إلى التصدي لظاهرة شديدة احلساسية ومثيرة للقلق “جرائم 
قتل النساء”، ضحاياها نساء تعرضن للعنف والظلم املرّكب من ِقبل األسرة، وقسوة 

اجملتمع بعاداته وتقاليده، وأطره الثقافية احملددة.
جرائم قتل النساء ... في السياق الفلسطيني• 

في احلادي والثالثني من شهر أيار من العام 2016، أصدرت محكمة جنايات نابلس 
على  زوجته  قتل  متهم  بإدانة  قضى  2014/108 حكماً  رقم  اجلزائية  الدعوى  في 
خلفية ما سمي »شرف العائلة« في إحدى القرى الفلسطينية، وقررت احملكمة تبعاَ 
املادة 98  استخدمت احملكمة  وقد  باحلبس مدة سنتني،  عليه  اإلدانة احلكم  لهذه 
من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 كعذر مخفف جلهة تخفيف العقوبة على 
اجلاني، معللة ذلك بتوافر سورة الغضب املنصوص عليها في املادة 98 املذكورة، التي 
نّصت على أنه »يستفيد من العذر اخملفف فاعل اجلرمية الذي أقدم عليها بسورة 
غضب شديد، ناجت عن عمل غير محق وعلى جانب من اخلطورة أتاه اجملني عليه«، 
ويعرف هذا العذر بعذر االستفزاز، وتكمن علّته في الثورة النفسية اجلامحة التي 
استبّدت باجلاني فأضعفت من سيطرته وحتّكمه في إرادته بأّن فلت زمام األمر من 
بني يديه، وقد تطلّب املشرع لتوافر هذا العذر ثالثة شروط: الشرط األول يتمثل 
في ضرورة توافر عمل مادي غير محق وعلى جانب من اخلطورة أتاه اجملني عليه، 
الشرط  أّن  في حني  الشديد،  الغضب  توافر سورة  مفاده ضرورة  الثاني  والشرط 

الثالث يتمثل بوقوع اجلرمية أثناء االستفزاز أو فورة الدم.

الرئيس  أجراها  التي  التشريعية  التدخالت  نفاد  ظل  في  احلكم  هذا  صدور  جاء 
بتعديل   ،2003 لسنة  املعدل  األساسي  القانون  من   43 املادة  مبقتضى  الفلسطيني 
النساء  قتل  انتشار ظاهرة  من  فلسطني جلهة احلد  في  السارية  العقابية  القوانني 
احلقوقي  املشهد  في  جديدة  انتكاسة  احلكم  هذا  ليشكل  فلسطني،  في  وتزايدها 
الفلسطيني في الوقت الذي كانت تسارع دولة فلسطني فيه إلى االنضمام لعشرات 
االتفاقيات احلامية حلقوق اإلنسان، وعلى رأسها اتفاقية القضاء على جميع أشكال 
التمييز ضد املرأة )CEDAW(، مما يؤكد أن هذه الظاهرة الزالت مستمرة، وأن كل 
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املتغيرات جلهة توفير احلماية القضائية حلق املرأة في احلياة ال زالت تراوح مكانها.

تعاني النساء في غالبية دول العالم والدول العربية خاصًة، من جرائم قتل النساء، 
وبالرغم من توافر مؤشرات على زيادة وتيرة قتل النساء في السنوات األربع األخيرة، 
إال أنها لم حتظ باالهتمام الكافي من املستويات الرسمية واألهلية اخملتلفة، ومؤخراً 
بإثارة االهتمام حول  النسوية وبعض املؤسسات احلقوقية اخملتصة  بدأت احلركة 
قضية قتل النساء في السياق اجملتمعي والثقافي، والدعوة إلى ربط قضايا حقوق 
املرأة بقضايا حقوق اإلنسان، واعتبار العنف ضد النساء انتهاكاً صارخاً حلقوقهن 
اإلنسانية. فظاهرة جرائم قتل النساء، ما زالت من احملرمات االجتماعية التي ال 
يجوز احلديث عنها أو تناولها في املاضي واحلاضر، إال أنه وبسبب اجلهود املكثفة 
واحملاوالت اجلادة للمؤسسات النسوية واحلقوقية في العالم العربي، وفي فلسطني 
على وجه اخلصوص، أصبحت الظاهرة محط نقاش وجدل بني العديد من األطراف 

الرسمية وغير الرسمية.

والوطني  العاملي  االهتمام  تستقطب  النساء  قتل  جرائم  ظاهرة  أصبحت  حديثاً، 
سن  خالل  من  جلياً  ذلك  بدأ  وقد  عاماً،  ومجتمعياً  وطنياً  بعداً  وتأخذ  واحمللي، 
أحد  باعتبارها  وتكافحها،  الظاهرة  تناهض  التي  واإلعالنات  الدولية  االتفاقيات 
النوع االجتماعي، األمر الذي دعا االتفاقيات  التمييز القائمة على أساس  أشكال 
الدولية حلقوق اإلنسان بوجه عام، واالتفاقيات الدولية احلامية للحقوق اإلنسانية 
للمرأة على وجه خاص إلى فرض تدابير تشريعية ومؤسساتية ملزمة للدول األعضاء 
املصادقة على هذه االتفاقيات من أجل حماية املرأة من االنتهاك املرّكب حلقوقها، 

السيما احلق في املساواة وعدم التمييز، واحلق في احلياة.

إّن مجموعة االتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطني مبا فيها اتفاقية 
عضواً  دولة  باعتبارها  »سيداو«  املرأة  ضد  التمييز  أشكال  جميع  على  »القضاء 
األساسية،  اإلنسان  بحقوق  اإلميان  جميعها  تؤكد  املتحدة8،  األمم  في  مراقباً 
وبكرامة الفرد وقدره، وبتساوي الرجل واملرأة في احلقوق، وإذ نلحظ أن اإلعالن 

8  اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة »سيداو« هي اتفاقية متخصصة في حقوق املرأة في كافة 
اجلوانب االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية واملدنية، مكونة من 30 مادة، مت إصدارها  في العام 

1979 ودخلت حيز النفاذ في العام 1980.
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العاملي حلقوق اإلنسان يؤكد مبدأ عدم جواز التمييز، ويعلن أن جميع الناس يولدون 
أحراراً ومتساوين في الكرامة واحلقوق، وأن لكل إنسان حق 9 التمتع بجميع احلقوق 
واحلريات الواردة في اإلعالن املذكور دون أي متييز، مبا في ذلك التمييز القائم على 
اجلنس، وإذ نلحظ أن على الدول األطراف في العهدين الدوليني: العهد اخلاص 
باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية«، والعهد اخلاص باحلقوق السياسية 
واملدنية10، أكدت »واجب ضمان مساواة الرجل واملرأة في حق التمتع بجميع احلقوق 
فإن  ذلك،  ضوء  وعلى  والسياسية،  واملدنية  والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية 
جرائم الشرف تعتبر متييزاً صارخاً ضد املرأة، وتشكل انتهاكاً ملبدأي املساواة في 
احلقوق واحترام كرامة اإلنسان، ويعّد عقبة أمام مشاركة املرأة على قدم املساواة 
مع الرجل في حياة بلدهن السياسية، واالجتماعية، واالقتصادية، والثقافية، ويعوق 
منو رخاء اجملتمع واألسرة، ويزيد من صعوبة التنمية الكاملة إلمكانيات املرأة في 

خدمة بلدها والبشرية.

وبالرغم من تلك احملاوالت اجلادة واحلراك الدولي للحّد من هذه الظاهرة، وبناء 
نشاط  يقابلها  زال  ما  الدول،  جلميع  امللزمة  الدولية  القانونية  واملرجعيات  األطر 
آخر منّظم ومحاوالت موازية من قبل األطر اجملتمعية والفكرية املناهضة حلركة 
التغيير االجتماعي، وترسيخ أسس العدالة االجتماعية ومرتكزات بناء الدولة املبنية 
على املواطنة، وتتجه نحو محاوالت جادة للتضليل، وعدم االعتراف بحجم الظاهرة 

ونسبتها بشكل صريح وعلني.

ِقبل  من  النساء  لها  تتعرض  التي  لالنتهاكات  والتوثيق  الرصد  عملية  خالل  من 
جرائم  وبخاصة  اجملاالت  جميع  في  واالجتماعي  القانوني  لإلرشاد  املرأة  مركز 
قتل النساء، وجدنا التقاطع الفكري والثقافي بني اجملتمع الفلسطيني واجملتمعات 

9  اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وثيقة حقوق دولية متثل اإلعالن الذي تبنته األمم املتحدة في  10 
ديسمبر 1948 في قصر شايو  في باريس. اإلعالن يتحدث عن رأي األمم املتحدة عن حقوق اإلنسان احملمية 
لدى كل الناس.يتألف من 30 مادة، ويخطط رأي اجلمعية العامة بشأن حقوق اإلنسان املكفولة جلميع الناس 

10  العهدان  يشــكالن أول معــاهدتني دوليتــني شــاملتني وملزمتــني، إذ تضعان  في اعتبارهـما أن العـهدين 
الدوليـني اخلـاصني بحقـوق اإلنســان ويؤلفان مع اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان( لُب الشرعة الدولية حلقوق 

اإلنسان، قانوناً في ميدان حقوق اإلنسان(



21

جرائم قتل النساء في فلسطين
بين الثقافة السائدة ومتطلبات التغيير

العربية األخرى في تبرير أو تخفيف حّدة التعامل مع مرتكبي جرائم قتل النساء، 
كما وجدنا أن أطرنا التنظيمية واجملتمعية والتشريعية ما زالت قاصرة عن معاجلة 
هذا النوع من اجلرائم، بل ما زالت تبحث عن الوسائل والطرق التي جتد أعذاراً 
مخففة ملرتكبي جرائم قتل النساء، ولم يختلف امتداد جذور الظاهرة في اجملتمع 
الفلسطيني عن اجملتمعات احمليطة بالرغم من التفاوت البسيط هنا أو هناك في 
بعض آليات التعامل مع الظاهرة، ولكن نحن نستأثر بثقافة الطرف الواحد املستندة 

إلى ميزان القوى اجملتمعية الناظم للحياة الفلسطينية. 

من  للحّد  وامليداني  التنظيمي  التطور  من  آخر  مستوى  أيضاً  ملسنا  املقابل،  في 
الظاهرة، واحلراك احلقوقي النسوي الذي يعمل جاهداً من أجل حتويل جرائم قتل 
النساء إلى قضايا مجتمعية عامة تهدد أمن اجملتمع بأسره وتؤثر بشكل مباشر على 
إحداث عملية التنمية املرتكزة بأسسها على مبدأ العدالة االجتماعية، واستثمار كافة 
املوارد البشرية واملادية دون استثناء ألي طرف أو فئة، واتخاذ التدابير واإلجراءات 
الالزمة للحّد من تلك الظاهرة، وجتييرها مبا يتواءم والنضال الوطني واحلقوقي 
العام وبخاصة بعد االنضمام إلى العديد من االتفاقيات الدولية، خصوصاً اتفاقية 
االلـتزامات  هذه  وترجمة  »سيداو«  املرأة  ضد  التمييز  أشكال  جميع  على  القضاء 
لتغيير  التشريعية  واملنظومة  االجتماعية  البنى  يستهدف  األرض،  فعلي على  بعمل 
الثقافة اجملتمعية القائمة على أسس التمييز وعدم املساواة، واملتمثل أحد أشكالها 
بجرائم قتل النساء، كونها اجلرمية األكثر خطورة واألكثر تعقيدا، وتستمد خطورتها 
من استناد أركانها إلى أسس النظام السلطوي األبوي املبني على موازين السلطة 
الطابع  تأخذ  بدأت  بل  لألشخاص  فردي  سلوك  إطار  في  تأت  لم  وكأنها  والقوة، 
اجلماعي من خالل البحث عن أعذار مخففة أو ارتباط اجلرمية مبصطلح الشرف 
ويزيد  خطورتها،  من  يضاعف  بدوره  وهذا  اجلرمي،  الفعل  ارتكاب  يبرر  الذي 
في  االختصاص  وجهات  املهتمة  األطراف  ستواجه  التي  واملعيقات  التحديات  من 

التصدي للظاهرة.

بالرغم من إدراكنا بأن النساء يتحملن نتائج الظروف العامة التي مّر بها اجملتمع 
العربي بشكل عام واجملتمع الفلسطيني بشكل خاص، سواء على مستوى االستعمار 
اجملتمع  حياة  تنّظم  مفردات  من  االستعمار  هذا  أفرزه  وما  والفكري،  العسكري 
ظروف  من  االستعمار  خلّفه  وما  الوطنية،  وهمومه   يتالءم  مبا  أولوياته  وتصّنف 
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الرجل على حد  أو  للمرأة  تربوية سواء  واقتصادية وسياسية، ومفاهيم  اجتماعية 
سواء، فنحن ندرك أن ثقافة اجملتمع املبنية على عدم املساواة هي جزء أساسي في 
القمع والعنف والتهميش  إلى سياسة  النساء11، إضافة  العنف ضد  انتشار ظاهرة 
الفلسطيني، فهي بدورها عامل  تتبعها دولة االحتالل جتاه اجملتمع  التي  واإلفقار 
أساسي في تصدير ثقافة العنف داخل اجملتمع الفلسطيني، وعليه فمن الضروري 
النساء بشكل خاص بنظرة  املرأة بشكل عام وجرائم قتل  العنف ضد  ثقافة  تناول 
شمولية معمقة، تستند إلى فهم العالقة التفاعلية  بني األبعاد اخملتلفة، السياسية، 
واالقتصادية، واالجتماعية، واالستعمارية، واجلنسية، وغيرها من األبعاد األخرى.

كرامة  وتنتهك  هوادة،  دون  احلياة  في  حقهن  استالب  من  تعاني  النساء  زالت  ما 
جسدهن دون عقاب، بحيث تغلف جرائم قتل اإلناث مبسميات مختلفة، تقتل النساء 
وتسجل على أنها حالة انتحار، ويُعتدى على بعضهن جنسياً من قبل بعض األقارب 
مرتكب  ضد  العقاب  توجيه  بدل  والعقاب،  احلكم  إصدار  ويستبدل  ومحارمهن، 
اجلرمية، ويوّجه للمرأة املنتهكة حقوقها واملعتدى عليها، وهناك من النساء اللواتي 
واجملتمعي  األسري  احلكم  اغتصنب وصدر  أو  أو جنسي،  لعنف جسدي،  تعرضن 
أو  العائلة  أفراد  أحد  أو  األقارب  أحد  ِقبل  من  له  تعرضن  ما  على  بالقتل  بحقهن 
ارتكبت  التي  اجلرمية  على  التستر  ليتم  اآلبار  في  النساء  بعض  ألقيت  العشيرة، 
بحقهن، وتعلّق باحلبال على الشجر، وتخنق، ويتم تسميمهن، وحتميلهن مسؤولية 
اجلرمية، وفي النهاية تصدر الرواية لتلومهن على ما تعرضن له كونهن السبب فيما 

حصل لهن، وتلومهن األسرة أوال وتصدر بحقهن أقصى أنواع احلكم وهو القتل.

ارتكاب  على  املطبق  صمته  خالل  من  األحكام  من  النوع  هذا  اجملتمع  يبارك  كما 
جرائم القتل ضد النساء، ويتهاون القانون والسلطة التنفيذية بإيجاد أعذار مخففة 
وتنادي  اجملتمع،  في  النساء  قتل  استسهال  في  يسهم  اجلرائم، مما  مرتكبي  جتاه 
األصوات املناهضة لهذه األحكام االجتماعية الظاملة جتاه النساء والسائدة ضمن 

11     عّرف إعالن القضاء على العنف ضد املرأة )قرار اجلمعية العامة 48/104( تعبير »العنف ضد املرأة«  بأنه: أُيّ 
فعل عنيف تدفع إليه عصبية اجلنس ويترتب عليه، أو يرجح أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحية 
اجلسمانية أو اجلنسية أو النفسية، مبا في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو احلرمان التعسفي من 

احلرية، سواء حدث ذلك في احلياة العامة أو اخلاصة.
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املنظومة االجتماعية واألسرية والقانونية في اجملتمع الفلسطيني، لكن تقف عاجزة 
أمام هذا التحالف غير الرسمي الذي ينضوي حتت شعار »التسامح« مع مرتكبي 
على  وتسلطاً  حكماً  األكثر  القوة  يشكلون  زالوا  ما  كونهم  اجلرائم،  من  النوع  هذا 
حياة الفئات املهشمة والضعيفة التي تشّكل النساء النسبة األكبر منها، فهم يُنَصبون 
أنفسهم بأنهم حماة النساء وحماة »شرف العائلة« وشرف اجملتمع بأسره، استناداً 
من  جداً  صغير  بجزء  مرتبط  األسرة  شرف  أن  إلى  املستندة  اجملتمعية  للثقافة 

جسدها »غشاء البكارة«.

اإلناث،  قتل  وجرائم  اجلنسية  االعتداءات  قضايا  من  وتوثيقه  رصده  مت  ما  ولعل 
وامتالك  واإلدراك،  الوعي  تناقضات  عن  ناجتة  مفارقات  من  الكثير  إلى  تشير 
وغياب  العالقة،  ذات  األطراف  بني  واحلوار  الدميقراطية  فغياب  والكيان،  الذات 
السياسي  الواقع  وصم  في  االستمرار  إلى  أدت  والتخصصية،  باألدوار  االعتراف 
القمع،  ومفاهيم  التسلط  آليات  وعبثية جتسد  فئوية  برؤية  واالجتماعي  والثقافي 
وأصبحت هي األكثر حضوراً فى وجودنا وحياة مجتمعنا، ونحن ما زلنا عاجزين عن 
جتاوزها أو احلّد منها، وفى هذا السياق ما زلنا نلمس أن النماذج الذهنية واإلدراك 
للذات  العقلي محكومان بتصورات اجملتمع األبوي والذكوري والسلطوي املتعصب 
وإقصاء اآلخر، مما يغّيب لغة احلوار والتشارك، وتتصاعد موجات العنف والقهر 
واالضطهاد ملن هم أقل حظاً في الوصول إلى السلطة، أو الى املوارد ومراكز القوة 

)النساء(.

إلى  النساء ممتدة  أن جذور ظاهرة جرائم  املفاهيمي، جند  التعقيد  لهذا  استنادا 
جذور تاريخية قدمية12، هي ظاهرة ليست حديثة في مجتمعنا العربي والفلسطيني، 

ترتبط بالعديد من العوامل التي  سيتم ذكرها الحقاً بالتفصيل. 

12   انظر/ي الرابط التالي »وثيقة من األمم املتحدة
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/UNODC.CCPCJ. «

EG.8.2014.2-Arabic.pdf

البحوث االجتماعية حتت تسميات مختلفة، ومنـها “قتـل  القرن املاضي في  املفهــوم في سبعينيات  حول ظهــور هــذا 
األخيرة،  اآلونــة  شــهدته   اجلنــائي  القــانون  في  إصــالحات  موضــوع  وكــان  لإلنــاث”،  املمنــهج  »القتــل  أو  اإلنـاث” 
في  وعواقبـه،  وأسـبابه  املـرأة  ضـد  العنـف  مبسـألة  املعنيـة  اخلاصـة  رة  املقـِرّ وعمدت  الالتينية.  أمريكا  في  حتديداً 

تقريرهـا الصـادر في عـام 2012، لذلك  املفهوم بشكل مفصل
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يتناول هذا الفصل عدداً من القضايا التي مت رصدها وتوثيقها من ِقبل مركز املرأة 
لإلرشاد القانوني واالجتماعي، وسنسلط الضوء فيه على املنهجية التي مت اتباعها 
في رصد حاالت قتل النساء وتوثيقها، إضافة إلى حتليل احلاالت من منظور نسوي 
باإلعالن  بدءاً  واحمللية،  الدولية  واحلقوقية  القانونية  األطر  على  يرتكز  حقوقي، 
العاملي حلقوق اإلنسان13 ومروراً باإلعالن العاملي ملناهضة العنف ضد املرأة14، وصوالً 
إلى »اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة »سيداو«15وبروتوكوالها 
القانونية واحلقوقية األخرى،  اإلضافي16 بوصفها مرجعية أساسية جلميع األطر 

عودة إلى القانون األساسي الفلسطيني املعدل17.

في 10  املتحدة  تبنته األمم  متثل اإلعالن الذي  حقوق دولية  هو وثيقة  اإلنسان،  حلقوق  العاملي  اإلعالن   13
ديسمبر 1948 ، اإلعالن يتحدث عن رأي األمم املتحدة عن حقوق اإلنسان احملمية لدى كل الناس يتألف من 30 
مادة ويخطط رأي اجلمعية العامة بشأن حقوق اإلنسان املكفولة جلميع الناس، يعتبر بني الوثائق الدولية الرئيسية 

حلقوق اإلنسان.
قراراها  املتحدة مبوجب  لألمم  العامة  اجلمعية  قبل  من  اعتمدت  املرأة:  العنف ضد  ملناهضة  العاملي  اإلعالن    14

104/48 املؤرخ في 02  كانون االول/ 1993
15    اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة “سيداو”.  التعريف السابق نفسه

البروتوكول االختياري امللحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة: اعتمد وعرض للتوقيع   16
واالنضمام مبوجب اجلمعية العامة  لألمم املتحدة في الدورة الرابعة واخلمسني  بتاريخ 9/اكتوبر 1999، تاريخ 

بدء النفاذ 22ديسمبر 2000، وفقا ألحكام املادة 16، الذي يعطي النساء احلق في جتاوز احلكومات، والتقدم 
بشكاوى مباشرة إلى األمم املتحدة، وبذلك مينح جلنة سيداو  صالحية أكبر في إجبار الدول املصدقة على 

البروتوكول على تنفيذ االتفاقية؛ حيث يعطي جلنة سيداو احلق في:

 تلقي الشكاوى الفردية.
 املعاينة امليدانية، والتحقيق في تلك الشكاوى.

حيث نص البروتوكول على إجرائني يقيدان سلطة الدولة، ويلزمانها بالتنفيذ احمللي لالتفاقية  وفقاً للمعايير 
الدولية، وهما:

1(     إجراء املراسالت: والذي يعطي للنساء أفراداً  وجماعات احلق في تقدمي الشكوى، ورفعها مباشرة إلى جلنة 
سيداو بشكل مكتوب.

2(    إجراءات التحقيق: والذي من خالله ميكن للجنة السيداو التحقيق في الشكاوى املقدمة إليها من النساء بشأن-
ما تعده جلنة سيداو-أي إخالل بتطبيق االتفاقية من قبل احلكومات.

17   القانون األساسي الفلسطيني املعدل. هو مرجعية القوانني األخرى باعتباره مبثابة الدستور، انظر/ي الرابط 
http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=14860 لالطالع على مواد القانون
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منهجية الرصد والتوثيق وآلياتها. 1
 الهدف اإلستراتيجي من رصد  جرائم قتل النساء وتوثيقه• 

ذات  األطراف  بني  التكاملي  العمل  مبدأ  من  املرأة  مركز  إستراتيجية  تنطلق 
االختصاص، وانطالقاً من رؤية  املركز لسياسة القمع التاريخي التي تتعرض لها 
املرأة وتفّهمه، وحتليل األبعاد التي تؤثر على حياة النساء وحرمانهن من حقوقهن 
الرصد  إستراتيجية  بتنفيذ  املركز  يقوم  وكرامة،  بأمان  والعيش  للحياة  األساسية 
والتوثيق جلميع االنتهاكات التي تتعرض لها النساء في اجملتمع الفلسطيني، سواء 
على مستوى االنتهاكات من ِقبل االحتالل، أو االنتهاكات املتعلقة مبنظومة احلقوق 

للنساء ومن ضمنها توثيق جرائم قتل النساء واالعتداءات اجلنسية.

النساء  قتل  حاالت  رصد  ملف  عليها  ينطوي  التي  والصعوبة  للخصوصية  نظراً 
القليلة  املؤسسات  فاملركز من  القضايا،  تفاصيل  وتوثيقه، وحساسية اخلوض في 
الدعم  وتقدمي خدمات  وتوثيقها،  االنتهاكات  برصد  يقوم  الذي  في فلسطني  جداً 
حياتهن  واملهددة  اخلطرة18  احلاالت  وحماية  واالجتماعية،  القانونية  واملساعدة 
بالغة  أهمية  وتنظيمها، مما يضفي  األمان  بيوت  تأسيس عمل  باخلطر من خالل 
التحليل  املتعلقة بجوانب  الفجوة  والتوثيق لردم  الرصد  املركز في عملية  على دور 

املرتكز على البعد النسوي احلقوقي، واملستند إلى التجربة التطبيقية في الواقع.

في إطار توجهات املركز اإلستراتيجية املتعلقة باجتثاث ظاهرة جرائم قتل النساء 
من اجملتمع الفلسطيني، واصل املركز جهوده في رصد حاالت قتل النساء وتوثيقها 
في اجملتمع الفلسطيني، وتسليط الضوء باستمرار على هذه الظاهرة في محاولة 
منه لتوفير البيانات واإلحصائيات التي تكشف عن مستوى الظاهرة ومدى انتشارها 
أوالً، ولتطوير منهجية رصد مبنية على منظور نسوي وتوثيقها ثانيا19ً ؛ بهدف تسليط 
الضوء على الثغرات القائمة حالياً في تناقض األرقام واإلحصائيات واختالفها لدى 

جهات وهيئات عديدة تقوم بعمليات الرصد والتوثيق ثالثاً.

18   احلاالت اخلطرة: هي فعلياً حاالت في خطر  بالغ، واإلصابات لديها بليغة وهّددت حياتها، أو تعّرضت فعاًل 
حملاولة قتل باستخدام أدوات حادة أو عيار ناري أو ما شابه، أو محاولة االنتحار

19   يشير املفهوم إلى االرتكاز  على  مبدأ املساواة بني اجلنسني في عملية التحليل، أي نظرية )تساوي اجلنسني 
سياسياً  واقتصادياً  واجتماعياً(. حيث إن نظرية التساوي بني اجلنسني تعمل على الدمج بني اجلنس البشري و 

املشكالت التي تؤثر على املرأة نتيجة ذلك.
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منهجية الرصد والتوثيق• 

النساء  قتل  عمليات  رصد  في  املركز  يعتمدها  التي  املنهجية  تطوير  في  شارك 
عملية  في  املتخصصات  والعامالت  امليدانيات  الباحثات  من  مجموعة  وتوثيقها 
التجربة  إلى  كذلك  هذه  التطوير  عملية  واستندت  املركز.  من  والتوثيق  الرصد 
عمليات  في  العامالت  امليدانيات  وباحثاته  املركز  لدى  املتراكمة  امليدانية  العملية 
الرصد والتوثيق، كما استند املركز أيضاً إلى حتليل نتائج عمليات الرصد على مدار 
الفترة املمتدة منذ العام 2000 والتقارير املتسلسلة التي أصدرها بهذا اخلصوص، 
وقد أسهم  ذلك في مزيد من البلورة، وأضفى مزيداً من املهنية التي اعتمدت على 

اآلليات اآلتية:  

جمع البيانات األولية عن الضحايا من خالل تعبئة استبيانة مع شاهد عيان من أ- 
احمليط العائلي إن أمكن.

من ب-  العالقة  ذات  األطراف  من  تفصيلية  تقارير  وكتابة  املعلومات،  جمع 
الصحي،  والقطاع  واملباحث(،  )النيابة،  العدالة  وقطاع  الشرطية،  القطاعات 

والقطاع االجتماعي.
جمع األخبار اإلعالمية املتعلقة بالقضايا وحتليلها.ت- 
قطاع ث-  من  وتقارير  طبية،  وتقارير  )صور،  وتوثيقها  داعمة  وثائق  أية  جمع 

الشرطة، ومن القطاع الصحي، والقطاع العدلي...إلخ(. 
تصنيف املعلومات وحتليلها واستخدامها.ج- 
آلية جمع املعلومات وخطواتها• 

وقطاع  الضفة  على  موّزعات  ميدانيات  باحثات   )10( امليداني  البحث  فريق  يضم 
غزة، وقد مت تدريب الباحثات امليدانيات في الضفة الغربية، وهناك عالقة متابعة 
وتوجيه لثالث باحثات ميدانيات في قطاع غزة، للقيام بتنفيذ مهمة الرصد والتوثيق 
جلرائم قتل النساء واالعتداءات اجلنسية التي يستطيع املركز املعرفة بها والوصول 

إلى مكان اجلرمية. 
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تتوجه الباحثة امليدانية عادة إلى مكان سكن الضحية20، وتقوم بإجراء مقابالت مع 
اجليران، أو األهل، أو أحد املقربني من الضحايا، وأيضا مع اجلهات االجتماعية 
والرسمية )مراكز اخلدمات، واملباحث، والشرطة، وعيادة صحية(، ويجري التركيز 
من  الروايات  جمع  يتم  وأيضا  منفرد،  بشكل  حالة  لكل  االجتماعي  السياق  على 
اجلاني  حول  النظر  ووجهات  اجلرمية،  على  األفعال  ردود  تعكس  التي  املقربني 

والضحية، وما هو موقفهم من التنفيذ الفعلي للجرمية.
املتابعة والدعم لفريق البحث امليداني • 

بالنظر إلى صعوبة هذا النوع من العمل ودقته، تقوم منسقة ملف جرائم قتل النساء 
املتعلقة  األحداث  تطور  مبتابعة  اخملتص  املركز  طاقم  مع  اجلنسية  واالعتداءات 
بالقضايا ونقاشها، وكيفية تقدمي الدعم واملساندة للباحثات امليدانيات، علماً بأن 
في  امليدانيات  للباحثات  املباشرة  واملساندة  الدعم  تقدمي  في  بالغة  هناك صعوبة 
الباحثات  وصول  أي  العكس  أو  القطاع  إلى  الوصول  صعوبة  بسبب  غزة؛  قطاع 
التي مت جمعها  البيانات  مراجعة  عملية  تتم  والحقاً  الغربية.  الضفة  إلى  أنفسهن 
وتصنيفها وحتليلها، واستخدامها في أدوات التأثير واملناصرة مبا يخدم احلّد من 
ظاهرة جرائم قتل النساء واالعتداءات اجلنسية، بالتوعية اجملتمعية، واستخدامها 

في إعداد التقارير. 

20   اي من النساء اللواتي  يتعرضن للعنف بأشكاله كافة، سواء من قبل أحد أفراد  األسرة أو من خارج إطار  األسرة، 
ِقبل أحد أفراد  أو من  أنتهك حقهن في احلياة، وقتلن على يد أحد أفراد األسرة  اللواتي  النساء  واملقصود هنا 

العائلة املمتدة.
فقـد عّرفت اجلمعيـة العامـة مصـطلح »الضـحايا« بـأنهم »األشـخاص الـذين أصـيبوا بضـرر، فرديـاً أو جماعيـاً، مبـا في 
ذلـك الضـرر البـدني، أو العقلـي، أو املعانـاة النفسـية، أو اخلسـارة االقتصـادية، أو احلرمـان بدرجـة كـبيرة مـن التمتـع 

بحقـوقهم األساسـية عـن طريـق أفعـال أو حـاالت إهمـال تشكل انتهاكاً للقوانني اجلنائيـة، للمزيد انظر/ي الرابط
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/UNODC.CCPCJ. 

EG.8.2014.2-Arabic.pdf
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اإلشكاليات والصعوبات التي واجهت فريق البحث امليداني• 

الباحثات أ-  التي تضم جميع  املتابعة  اجتماعات  لعقد  املباشر  التواصل  صعوبة 
امليدانيات في الضفة وقطاع غزة، وهذا يترك أثراً سلبياً على التواصل الفعلي 

وإمكانية تبادل التجارب واخلبرات.

عدم ثبات العالقة التنسيقية بني املركز واجلهات الرسمية، مما يعيق أحياناً ب- 
إلى  ذلك  ويعود  القضايا،  بتفاصيل  املتعلقة  الدقيقة  املعلومات  إلى  الوصول 

التغيير أو النقل في الكوادر واخملتصني في املديريات اخملتلفة.

املعلومات، ت-  وجمع  امليداني  العمل  مستوى  على  والروايات  املعلومات  تضارب 
التي تدور حول اجلرمية واجلهة التي ارتكبت اجلرمية والظروف واملالبسات، 

وغيرها من التفاصيل الضرورية واملهمة.

البيئة ث-  أو  الرسمية  اجلهات  ِقبل  من  سواء  املعلومات،  على  التحفظ  أو  إخفاء 
العائلية واالجتماعية احمليطة، مما يزيد من صعوبة احلصول على املعلومات 

الدقيقة في وقت وجهد أقل من املعتاد. 

تعرض حياة الباحثات امليدانيات للخطر أثناء جمع املعلومات من البيئة العائلية ج- 
احمليطة.

صعوبات عديدة وعدم القدرة على مقابلة النساء من عوائل الضحايا، للتعرف ح- 
إلى السياق االجتماعي املعيش للقضية، والتدخالت من قبل العديد من األطراف 
الرسمية، والعشائرية في اإلعالن عن الدوافع الرتكاب اجلرمية، وهو ما يزيد 

من تعقيد الوصول إلى املعلومة الدقيقة والسبب احلقيقي الرتكاب اجلرمية.
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بيانات نتائج الرصد خالل العامني 2014 -2015. 2
أعداد النساء والفتيات املقتوالت• 

يظهر اجلدوالن رقم )1( و رقم )2( في امللحق رقم )1( بيانات وإحصائيات حول 
حاالت قتل النساء في فلسطني، التي قام مركز املرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي 
برصدها خالل العامني 2014-2015، وفق منهجية الرصد وآليته، التي يعمل بها 
مركز املرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي، فقد رصد املركز )27( حالة قتل لنساء 
وفتيات في الضفة الغربية وقطاع غزة، بينما رصد )15( حالة قتل أخرى في العام 

.2015
تظهر البيانات أن هناك تفاوتاً بني حاالت القتل وتراوحها بني االرتفاع واالنخفاض 
خالل العامني السابقني، من أجل إعطاء مؤشر على معدل عدد النساء املقتوالت 

سنوياً، وفقاً للرسم البياني اآلتي: 

 

املقتوالت في قطاع  النساء  بني أعداد  تفاوتاً  البياني أن هناك  الرسم  حيث يظهر 
امرأة   11 غزة  قطاع  في  املقتوالت  النساء  عدد  بلغ  حيث  الغربية،  والضفة  وغزة 
بنسبة  40,7% في غزة مقابل  أي  العام 2014،  الغربية في  الضفة  مقابل 16 في 
59,2% في الضفة الغربية، ونرى أن هذه النسبة بقيت ثابتة إلى حد ما في العام 

2015، بحيث كانت 40% في غزة مقابل 60% في الضفة الغربية. 
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إجراءات متابعة ملفات القضايا أمام اجلهات القضائية• 

إلى  العام 2014  أنها جرائم قتل خالل  التي مت توثيقها على  أشارت اإلحصائيات 
أن ما يقارب نصف القضايا مت إحالتها للمحاكم، فقد أحيلت )12( قضية حملاكم 
البداية21، وقد صدرت أحكام بأربعة منها فقط، وأحيل ملف واحد إلى مكتب النائب 
العام لتدقيق قرار توجيه االتهام حسب األصول، ومت توجيه الئحة اتهام بتهمة القتل 
إلى محكمة  يتم حتويله  أن  على  األصول  تدقيقه حسب  بعد  آخر  ملف  في  العمد 

البداية. 

ملف  إحالة  مت  فقد  العامة،  النيابة  إلى  واردة  قضايا   )6( أحيلت   2015 العام  في 
واحد منها إلى احملكمة بتهمة القتل العمد وما زال منظوراً حتى تاريخه أمام محكمة 

http://www.alwatanvoice.com/arabic/  2015 /12/6 21   املوقع  اإللكتروني لصحيفة دنيا الوطن
news/2015/12/06/826725.html#ixzz43aku8UAg
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البداية، ومت إحالة )3( قضايا إلى مكتب النائب العام لتدقيق قرار توجيه االتهام 
حسب األصول، وال تزال قضيتان  من مجمل القضايا الستة قيد التحقيق.

يالحظ هنا أّن عدد األحكام الصادرة قليلة نسبياً مقارنة مع عدد القضايا احملالة، وكذلك 
فإن هناك تأخيراً في إحالة القضايا التحقيقية إلى احملكمة، وهذا قد يؤشر إلى عدم 
احلياة،  في  املرأة  بحق  املتعلقة  القضايا  هذه  مثل  في  للعدالة  الوصول  في  احلق  توافر 

للفصل فيها بالسرعة املمكنة كمبدأ دستوري نص عليه القانون األساسي الفلسطيني.

وصف احلالة االجتماعية والعمرية للضحايا• 



32

يالحظ أن نسبة الضحايا في الفئة العمرية بني 18-30 سنة هي األعلى في كال 
السنتني، بحيث كانت 33% في العام 2014 لترتفع إلى 53% في العام 2015، في حني 
بقيت النسبة متقاربة للفئة العمرية بني 31-50، بحيث انخفضت من 30% في العام 
2014 إلى 23% في العام 2015. وقد لوحظ ارتفاع كبير في الضحايا من النساء 

فوق 50 سنة من 7% في العام 2014 لتصبح أكثر من الضعف في العام 2015.  

أما بالنسبة للحالة االجتماعية ووفقاً للرسم البياني أدناه فيالحظ أن نسبة الضحايا 
من النساء غير املتزوجات قد ازدادت بشكل مّطرد من 34% في العام 2014 إلى %44 
في العام 2015، يليها النساء املتزوجات والتي بقيت متقاربة نسبياً 35% في العام 
2014 وانخفضت إلى 31% في العام 2015. في حني أن نسبة الضحايا من املطلقات 

ازدادت بشكل كبير من 8% في العام 2014 إلى 12% في العام 2015. 
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كافة  في  متنوعاً  الزال  احلياة  في  حقها  وانتهاك  املرأة  ضد  العنف  أّن  يالحظ 
احلاالت االجتماعية للمرأة، ويطال فتيات بعمر الطفولة، مما يعتبر انتهاكاً مرّكباً 
بحق املرأة كطفلة، وحقها كامرأة  بالغة، وهذا يؤشر إلى أّن ظاهرة االعتداء على 
حق املرأة في احلياة ليست رهينة ظروف أسرية معينة، وهي غير قاصرة على سن 

محدد أو حالة اجتماعية بعينها.

املستوى التعليمي للضحايا• 

تظهر إحصائيات املستوى التعليمي للضحايا أن غالبيتهن حصلن على تعليم ثانوي 
فما فوق، فقد كانت )14( ممن قتلن في العام 2014 قد حصلن على تعليم ثانوي 
وجامعي )بكالوريوس(، أما في العام 2015 فقد كان )18( منهن ممن حصلن على 

تعليم ثانوي.

يالحظ أّن العنف ضد املرأة وانتهاك حقها في احلياة ال يقتصر على بيئة أسرية 
معينة مرتبطة مبستوى التحصيل العلمي وما يستتبع ذلك من ظروف اجتماعية 
املرأة في احلياة  االعتداء على حق  أّن ظاهرة  إلى  يؤشر  معينة، وهذا  وثقافية 
ليست رهينة ظروف ثقافية أو اجتماعية محددة، بل هي ظاهرة ترتبط بالفكر 

االجتماعي العام.
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طبيعة عمل الضحايا• 

غالبية النساء املقتوالت كن ربات بيوت، وال يعملن خارج املنزل، وفقط عدد قليل 
جداً عملن خارج املنزل )مثل كوافيره، أو في املزرعة الشخصية لألسرة، أو معلّمة 
مدرسة(. عدد النساء العامالت اللواتي قتلن في العام 2014 كان فقط )2(. وفي 

العام 2015 عددهن )3(.

يالحظ أّن العنف ضد املرأة وانتهاك حقها في احلياة يتركز على النساء غير 
الدخل  مصادر  على  الذكور  سيطرة  أّن  إلى  يؤشر  قد  الذي  األمر  العامالت، 
قد يضع املرأة في حاالت ضعف تعطي الرجل مسوغات غير مشروعة لبسط 
هيمنته، وبالتالي الشعور بحقه في إهدار حياة املرأة من منطلق القوة ومركز 

السلطة الكامنة لديه وفق هذه الرؤية.

صلة القرابة بني الضحايا واجلاني• 

فيما يتعلق بصلة القرابة بني مرتكب اجلرمية والضحية، تظهر اإلحصائيات أنه في 
غالبية احلاالت تربط املعتدي صلة قرابة من الدرجة األولى بالضحية أي من داخل 
األسرة، وهذا يشمل األخ، أو الزوج، أو العم، أو االبن، أو أبناء العم، وفي عدد قليل 

من القضايا كان مرتكب اجلرمية من العائلة املمتدة.

في العام 2014 كان )8( من اجلناة من األزواج، و )3( من اإلخوة، و )3( من احلاالت 
واحلاالت  احلفيد،  وأخرى  العم،  ارتكبها  واحدة  وجرمية  اجلرمية،  األب  ارتكب 
الباقية ُسّجلت على أنها حاالت انتحار. في العام 2015 كان هناك )12( حالة من 

العدد اإلجمالي مت قتلهن من قبل محيطها األسري، )األب، وأم، وأخ(.

األزواج  خالل  من  يتم  احلياة  في  حقها  وانتهاك  املرأة  ضد  العنف  أّن  يالحظ 
بالدرجة األولى، وتالياً اإلخوة، وهذا األمر قد يؤشر إلى أّن سيطرة الذكور داخل 
األسر سواء األزواج، أو اإلخوة قد تعطي الرجل مسوغات غير مشروعة لبسط 
هيمنته، وبالتالي الشعور بحقه في إهدار حياة املرأة من منطلق القوة الكامنة لديه 

وفق هذه الرؤية كرب أسرة، وكذلك اعتبار القتل على أنه شأن أسرى داخلي.
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طريقة  القتل وأداته• 

في العام 2014 قتلت )5( طعناً بالسكني، و )7( حاالت خنقاً وشنقاً بشال وحبال، 
وحالة واحدة بسقوط من بناية، وحالتني بضرب وإهمال حتى املوت، أما في العام 
2015 فقتلت )7( شنقاً وخنقاً، وحالة واحدة بخنق ورمي في البئر، وحالة واحدة 
بقتل وحرق، وأخرى قتاًل بحجر، واحلاالت األخرى قتلت بأشكال مختلفة، بشرب 

دواء...إلخ. 
حاالت القتل التي مت إحالتها من جهاز الشرطة الفلسطيني • 

للنيابة العامة

أحيلت  والتي  الفلسطينية  الشرطة  جهاز  ِقبل  من  وثقت  التي  اإلحصائيات  جاءت 
-2014 العامني  في  ارتكبت  والتي  رسمياً  عنها  اإلفصاح  مت  كما  العامة،  للنيابة 

2015، على الصفحة  اإللكترونية للنيابة العامة22 بتاريخ 2015/12/6 كما وردت 
باملصطلحات نفسها والتكييف من وجهة نظر النيابة كاآلتي:  

في العام 2014 سجلت )14( جرمية قتل ضد النساء، أي ما نسبته31.1% من قضايا 
القتل لسنة 2014 والبالغ عددها )45( قضية، وفي العام 2015 سجلت )6( جرائم 
قتل ضد النساء ما نسبته 12.8% من القضايا في سنة 2015 والبالغ عددها )47(. 

التباي���ن في أع���داد النس���اء والفتيات املقت���والت... بني الرؤى . 3
واملناهج

وفقاً للمعطيات والبيانات املتوفرة التي متّكن املركز من رصدها وتوثيقها، واملعلومات 
التي حصل عليها من األطراف ذات العالقة، وجدنا أن هناك تبايناً في اإلحصائيات 
املتوفرة حول عدد النساء والفتيات املقتوالت. رصد املركز )27( حالة قتل لنساء 
وفتيات في الضفة الغربية وقطاع غزة في 2014. بينما رصد )15( حالة قتل أخرى 

في العام 2015.

22   صفحة النيابة العامة نفس الرابط السابق
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بالنسبة جلهاز الشرطة الفلسطينية فقد سّجل تقرير العام 2014 )16( قضية قتل 
إلى )11( حالة أخرى حتت مسمى »خارج  الشرف، إضافة  ما يسمى  على خلفية 
اإلطار اجلرمي، كاالنتحار مثال«، أي مبجموع النساء )27( حالة »وفاة«23. أما في 
العام 2015 فسّجل تقرير الشرطة )7( قضايا قتل للنساء دون أن يحدد السبب، وفق 
ما حدده تقرير العام 2015، بينما أشار  التقرير نفسه إلى أن هناك )4( حاالت وفاة 

لنساء وفتيات بسبب »االنتحار«24.
أما بالنسبة للهيئة املستقلة حلقوق املواطن، فقد رصدت خالل العام 2015 )161( 
حالة وفاة في »ظروف غير طبيعية«، منها )26(  من اإلناث ، و )49( من األطفال. 
قتل  حالتي   )2( العائلة«  »شرف  يسمى  ما  خلفية  على  القتل  وكان مجموع حاالت 
الهيئة قد رصدت )176( حالة وفاة في »ظروف  العام 2015. وكانت  فقط خالل 
غير طبيعية« خالل العام 2014، )40(  من اإلناث ، و )56( من األطفال. وتضمن 
التقرير تعريفاً محدداً ملفهوم »الوفاة في ظروف غير طبيعية« شمل )15( تصنيفاً 
ملعنى املفهوم، ومن بينها الوفاة في ظروف غامضة، و »الوفاة على خلفية ما يسمى 
»شرف العائلة«. بينما لم يتضح في التقرير تصنيف عدد حاالت الوفاة بني األطفال، 
وحتديد نسب اجلنس بينهم ذكوراً وإناثاً. ويلفت االنتباه في امللحق التوضيحي أن 
عدد حاالت الوفاة نتيجة االنتحار كانت صفراً خالل العامني، بينما كان عدد حاالت 
الوفاة »في ظروف غامضة« )36( حالة في عام 2014 منها )19( أنثى، أما في العام 
2015 فقد كانت )32( حالة منها )9( إناث25. وأشارت الهيئة في  التقرير نفسه إلى 
أن النيابة العامة لم تسّجل كافة احلاالت التي سجلتها الهيئة، بينما هناك جزء آخر 

من احلاالت قيد التحقيق، ومحفوظة في إطار السرية التي يكفلها القانون.

وقد يكون سبب ذلك الرؤية واملنهجية املتبعة من ِقبل األطراف اخملتلفة ذات العالقة 
في الرصد والتوثيق.  وألننا في مركز املرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي مركز 
متخصص في الدفاع عن حقوق النساء الفلسطينيات، وحماية ضحايا العنف املبني 

23  - جهاز الشرطة الفلسطينية، املوقع  اإللكتروني: 
http://www.palpolice.ps/ar/content/486472.html

24  - جهاز الشرطة الفلسطينية، املوقع  اإللكتروني:
http://www.palpolice.ps/ar/content/641549.html

25  - الهيئة املستقلة حلقوق  اإلنسان )ديوان املظالم(، التقرير السنوي احلادي  والعشرون، 2015
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على النوع االجتماعي26، فقد قمنا برصد  جميع جرائم قتل النساء وتوثيقها، التي 
عن  النظر  بصرف  االختصاص املوضوعي  أو  املكاني،  االختصاص  ضمن  تدرج 
السبب أو الشكل الذي ارتكبت به اجلرمية، مثال بعض حاالت االنتحار، أو احلاالت 
احلقائق  إلخفاء  حياتها  إنهاء  أجل  من  احمليطة  البيئة  من  لضغوط  تتعرض  التي 
قتل  بتوثيق جرائم  املركز  يقوم  كما  ارتكاب اجلرائم،  وراء  الدوافع  املتعلقة بكشف 
النساء في جميع أرجاء الوطن، وهذا ما أعطى خصوصية  لألرقام واإلحصاءات 

التي يقوم املركز برصدها وتوثيقها.

وبالرغم من اجلهود التي بذلها املركز واملؤسسات اخملتلفة ذات العالقة في رصد  
قتل النساء وتوثيقها في اجملتمع الفلسطيني، إال أننا نعتقد أن ما وصلنا إليه حتى 
فالبيانات ومصادر  وأكثر شمولية.  أوسع  إلى جهد وعمل  ويحتاج  كاٍف،  اآلن غير 
املعلومات التي ميكن االعتماد عليها ال تزال شحيحة، وما زال هناك تفاوت وتباين 
في األرقام واألعداد. فعملية تصنيف اجلرائم التي وردت من قبل النيابة على سبيل 
املثال، تختلف إلى حد ما عن تلك األرقام واألعداد التي متكن املركز من رصدها، 
للرؤية ومنهجية العمل اخملتلفة، وهو ما يؤدي إلى اختالف في  وهذا يعود أساساً 
التفاصيل حتى عند احلديث عن حاالت القتل نفسها من حيث عدم اإلشارة مثاًل 
إلى البيانات واملعلومات املتعلقة بالدوافع الرتكاب اجلرمية، أو السياق واملالبسات 
التي حتيط بها، وهو ما يقود بالضرورة إلى اختالف في تصنيف حاالت القتل، كأن 
القاتل  أو أن  انتحار،  »الوفاة« حتت مسمى:  أو  القتل  يجري تصنيف بعض حاالت 
كان »مخموراً«، أو »مريضاً نفسياً«، أو نتيجة »خطأ طبي« أو »حادث«. وهي إجماالً 
بالتمييز  إجماال  املرتبطة  الكثير من اجلوانب  باخفاء  وتسمح  مسميات فضفاضة 

والعنف املبني على أساس النوع االجتماعي.

الحظنا أيضا أن املعلومات التي مت جمعها حول قضايا القتل لم توّفر بيانات مفّصلة 
عن إنفاذ القانون، أو إيقاع العقوبات الرادعة بحق مرتكبي اجلرائم، وبقيت املعلومات 
بامللفات  يتعلق  فيما  وبخاصة  تفصيل  إلى  عامة، وحتتاج  معلومات  مجرد  املتوفرة 

26   العنف القائم على النوع االجتماعي هو العنف القائم على األدوار االجتماعية التي يشكلها اجملتمع بناء على الوظيفة 
البيولوجية لكل من اجلنسني، معتمدا على منظومة من القيم والعادات والتقاليد التي تؤدي إلى عدم املساواة القائمة 

على أساس »اجلنس البيولوجي«
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والتحديات  اخلطر  عوامل  تقييم  عملية  يعيق  مما  فيها،  البحث  مدة  تطول  التي 
الرئيسية، وإجراء املقارنة والتحليل بشكل دقيق وجامع بني وجهات النظر اخملتلفة، 
هناك  يزال  ال  أنه  املتوفرة  اخملتلفة  اإلحصائيات  حتليل  خالل  من  لنا  اتضح  كما 
اختالف وتفاوت في تعريف مفهوم »جرائم قتل النساء«، وعالقة التعريف مبفهوم 
العنف املبني على أساس النوع االجتماعي، وذلك كله  يقود في النهاية إلى وجود 
بشكل حقيقي، ووضع  الظاهرة  في حتديد حجم  أحياناً  تناقضات  بل  اختالفات، 

إستراتيجيات عمل للتصدي جلرائم قتل النساء. 

في ضوء حتليل املعطيات املادية واحلاالت الواقعية التي عرضت في التقرير، نرى 
أن املرأة املعّنفة هي إنسانة تعيش وحتلم وترغب، ولها طموح حلياة أكثر أماناً، وأن 
اجملتمع يقوم عادة بلوم الضحية ووصمها بالعار. لكن من يضعها في زاوية اخلروج 
عن العرف املقبول اجتماعياً هي املنظومة الثقافية واالجتماعية التي متارس جميع 
أشكال التمييز بني املرأة والرجل، وهي تنعكس في النهاية بصور مختلفة من القهر 
االجتماعي منذ الطفولة داخل األسرة واجملتمع. فعملية التمييز التي تتعرض لها 
النساء في اجملالني العام واخلاص تستمد قوتها من النسق االجتماعي، والثقافي، 
والسياسي، واالقتصادي، والقانوني، فجميعها تزيد من حالة التمييز والقهر تعقيداً، 
مما يضفي صبغة شائكة في حتليل تلك اجلرائم وبالتحديد جرائم قتل النساء، فهي 
نتاج جملموعة من العوامل املرّكبة سواء الالمساواة في قضايا النوع االجتماعي، أو 
املهمشة  والفئات  للنساء  قامعة  إيدولوجيات  يولدان  وهما  والعدالة،  املساواة  عدم 
والضعيفة، فهذه  اإليدولوجيات والثقافات أوجدت أمناطاً فكرية تتعامل مع النساء 

بدونية، وتبرر أياً من السلوكيات الظاملة املوجهة ضد النساء.

الحظنا أن معظم احلاالت التي مت رصدها وتوثيقها عانت منذ نشأتها من ظروف 
بأشكال  وعنفاً   اعتداءات  الضحايا  واجهت  حيث  سيئة،  واقتصادية  اجتماعية 
مختلفة سواء على مستوى األسرة النووية، أو على مستوى األسرة املمتدة. وواجهت 
غالبية الضحايا عنفاً أسرياً سواء من األب، أو األخ، أو من الزوج، أو العائلة، وقد 
نبذها  أو  الفضيحة  من  خوفاً  له  تتعرض  كانت  ما  على  احلاالت  غالبية  صمتت 
أطفالها،  عن  إبعادها  من  خوفاً  أو  عموما،  االجتماعي  ومحيطها  أسرتها  من 
وهذه اخملاوف جعلت العديد من النساء يصمنت  ويقبلن الظلم لعدم إدراكهن بأن 
مسلسل العنف سيؤدي بهن إلى نهاية املطاف وهو القتل، وحاولن جاهدات مقاومة 
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الثقافة اجملتمعية السلبية السائدة بصمتهن وحتملهن، ولكن كما رأينا دون جدوى، 
فبالرغم من أن بعضهن حاولت طلب املساعدة من األهل، أو اجليران، أو املرشدة 
في املدرسة، إال أن ثقافة احليز اخلاص ما زالت هي املسيطرة والسائدة، فالعنف 
األسري املمارس ضد النساء في العائلة هو من شأن األسرة، وليس ألحد ما سلطة 

إلنهاء هذا العنف. 
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الفصل الثالث: حتليل نتائج الرصد والتوثيق من منظور مبني على 
أساس النوع االجتماعي

األبعاد املؤثرة في استمرار ظاهرة قتل النساء 1

انطالقاً من خصوصية الواقع املعيش للنساء الفلسطينيات، وتشّعب مصادر العنف 
سنسلط  اخلارجي،  املستوى  على  أو  الداخلي  املستوى  على  سواء  ضدهن  املوّجه 
الضوء في هذا املطلب على مجموعة من العوامل واألبعاد التي أسهمت في انتشار 

الظاهرة وتوّسعها.
األبعاد املرتبطة بالثقافة والظروف االجتماعية واالقتصادية • 

السائدة

بالرغم من إحراز تقّدم على منظومة حقوق النساء، وإحداث تطوير بعض اإلجراءات 
والتدابير املتعلقة بحماية منظومة النساء املعّنفات، إال أنها ما زالت قاصرة عن تغيير 
الثقافة اجملتمعية السلبية السائدة لعدم فعاليتها، كونها ال تنطلق من رؤية واضحة 
للتحقيق الفعلي للمساواة بني اجلنسني على املستويات االقتصادية، واالجتماعية، 

والثقافية.
البعد االجتماعي• 

ما زالت ثقافة العديد من البلدان تتهاون مع انتهاك احلق في احلياة التي تتعرض 
له النساء، بالرغم من التفاوت في حجم الظاهرة من بلد إلى آخر، ومن بيئة إلى 
أخرى، ويعود ذلك إلى طبيعة املنظومة االجتماعية، ومنط العالقات، وشكل التركيبة 
العشائرية  العالقات  إلى  العالقات متيل  كانت  فكلما  للبلد،  واالجتماعية  الطبقية 

تزداد الظاهرة وتزداد نسبة االنتشار مبسميات وذرائع مختلفة.

فقضية حتقيق املساواة، وحماية حقوق النساء، تنال اهتماماً عاملياً وإقليمياً ووطنياً 
من أجل إيجاد السبل  واآلليات التي تسهم في إحداث التغيير اإليجابي الذي يخدم 
قضايا العدالة االجتماعية، وإعادة تشكيل املنظومة االجتماعية املرتكزة على خلل 
في موازين قوى موروثة، تكّرس من دونية النساء، وتصنفهن في املراتب الدنيا في 
اجملتمع، ومبوجب ذلك تصبح النساء األكثر عرضة واألكثر تضرراً من تلك الثقافة 

التي تعطي مبرراً للجاني، وتشّكل في الوقت ذاته إدانة للضحية. 
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فالثقافة االجتماعية تبيح استخدام السلطة ضد املرأة، وممارسة العنف ضدها، 
واعتبارها أحد ممتلكات االسرة، وتتعامل معها بوصفها جزءاً من املمتلكات األسرية، 
لذلك تصبح النساء مقيدات متاماً، فالقيود االجتماعية والثقافية املفروضة عليهن 
لهن  فليس  واجلسدية،  والعقلية  النقدية  إمكانياتهن  استالب  حالة  إلى  بهن  تؤدي 
احلق في االختيار أو النقاش واملشاركة في احلياة العامة، كما ال يحق لهن حتليل 
أو انتقاد السلطة أو النظام االجتماعي السائد، وفي حال رفضهن ألي مظهر من 
على  اعتداء  يصبح  الذكور،  بسلطة   ميس  الذي  السائدة  البنيوية  النظم  مظاهر 
السلطة   ممثل  يقوم  وعليه  بها،  املساس  لهن  يجوز  ال  التي  واملقدسات  احملرمات 

األسرية بإصدار أحكام جائرة وأشدها قسوة ارتكاب انتهاك حقها في احلياة.

يعتبر النظام السلطوي األبوي هو َمن يقوم بتنصيب رب األسرة واحلاكم والقاضي، 
وهو من ينفذ كافة القرارات التي يتم اتخاذها من ِقبل رأس هرم السلطة األسرية 
أو العائلية، فنجد أن غالبية جرائم قتل اإلناث ترتكب من ِقبل أحد أفراد العائلة، 
القانوني  لإلرشاد  املرأة  مركز  لدى  والتوثيق  الرصد  تقارير  إليه  أشارت  ما  وهذا 
ولم  الشأن،  بهذا  اخملتصة  واحلقوقية  الرسمية  املؤسسات  ولدى  واالجتماعي، 
القوانني  تسهم  بل  السائدة،  اجملتمعية  الثقافة  على  للجناة  احلماية  سبل  تقتصر 
السارية في تبرئة الرجال الذين يرتكبون جرائم القتل بحق اإلناث في العائلة بحجة 

الدفاع عن شرف العائلة.

بتغير  متغيرة  بل هي  ثابتة،  غير  الظاهرة  بأن  اإلناث  قتل   ويكشف حتليل جرائم 
الزمان واملكان واجملتمع، وعادة ما ميتلك مرتكبو جرائم القتل معرفة بهذا املفهوم 
على  سواء  الظواهر،  تلك  مع  التعامل  آليات  من  االستفادة  ليتم  عليه،  يترتب  وما 
التي  اجلرمية  تبرير  خطة  يرسمون  من  وهم  االجتماعي،  أو  القانوني  املستوى 
لتصويب  والضروري  بل  املباح  العمل  إطار  في  اجلرائم  تلك  ويصّنفون  يرتكبونها، 
مسؤولية  إليهن  توكل  من  هن  النساء  أن  على  العادة  جرت  حيث   اجملتمع،  سلوك 
الكاملة،  املسؤولية  يتحملن  السلوك  هذا  في  خلل  وأي  اجملتمع،  سلوك  تصويب 
ويقّدمن للمحاكمة االجتماعية اخملتصة استناداً إلى التوظيف السيء للسلطة، سواء 

داخل  األسرة أو خارجها.

أشار حتليل مركز املرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي لظاهرة ارتفاع نسبة جرائم 
القتل ضد النساء في  األعوام القليلة املاضية، التي تأثرت بعملية التطور احلاصل 
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على حياة الرجال والنساء في آن واحد، فقد أصبحت اجملتمعات تتجه نحو االنفتاح 
التكنولوجي والعلمي، وهناك حالة من منو اإلدراك نحو الذات والتمكني  والتطور 
املاضي  بني  حقيقي  مخاض  حالة  يعيش  اجملتمع  أن  نلمس  نحن  وعليه  الذاتي، 
واحلاضر، وعادة في مثل هذه املراحل تكون الفئات األضعف هي من تدفع الثمن 
بسبب غياب منظومة احلماية املتكاملة، وغياب العمل التكاملي بني كافة األطراف، 
التمكني، لكن  يتقّدمن في احلصول على حقوقهن وفرص  اليوم  النساء  لذلك فإن 
مظهر  أي  ويحارب  بقوة،  التقدم  هذا  يرفض  ما  مكان  في  يقف  زال  ما  اجملتمع 
قتلن على خلفية  اللواتي  النساء  العديد من  واملساواة، وهناك  العدالة  من مظاهر 
االجتماعي  التواصل  وسائل  استخدام  خلفية  أو  إرثية،  حقوق  خلفية  أو  سياسية، 
»إرسال رسالة أو إجراء مكاملة هاتفية...إلخ«، فهل هذه  األسباب هي أسباب مخلّة 
بشرف العائلة؟ وهل هي أسباب تستدعي إنهاء حياة إنسانة لها طموح ولها رغبات 
الرسمية  األطراف  موجهة جلميع   مفتوحة  أسئلة  بأمان؟ هذه  العيش  ومن حقها 
للحّد  وتخصصها  اجلهة  حسب  والتدابير  الطرق  ووضع  لتناولها،  الرسمية  وغير 
من تلك الظواهر التي تعتبر من املؤشرات املهمة لقياس مستوى تقدم اجملتمعات 

وتطورها. 
البعد السياسي واالقتصادي • 

يأتي احلديث عن البعد السياسي وتأثيره على حياة النساء الفلسطينيات، وزيادة 
انتشار ظاهرة العنف املبني على النوع االجتماعي بجميع أشكاله من األهمية مبكان، 
كما نود اإلشارة إلى أننا أثناء حتليل تأثير البعد السياسي على حياة النساء، مبعنى 
إعطاء مبررات ملمارسة العنف ضد املرأة، أن سيتم  تناول هذا البعد ألنه ذو تأثير 
كبير على حياة النساء وحياة اجملتمع الفلسطيني بأسره، ولكن القاعدة األساس ال 

ألنه ال مبرر ملمارسة العنف من طرف ضد أي طرف آخر.

استمرار  نتيجة  خاصة  سياسية  ظروفاً  يعشن  الفلسطينيات  النساء  زالت  فما 
االحتالل اإلسرائيلي، الذي بدوره يشّكل العقبة األساسية أمام تطور اجملتمع بعامة 
مباشرة ضد  وغير  املباشرة  االحتالل  أن ممارسات  إلى  إضافة  بخاصة،  والنساء 
بشكل  وتسهم  بل  املرأة،  ضد  العنف  ملمارسة  الرئيسية  األسباب  أحد  هي  النساء 
كبير في تصدير ثقافة العنف داخل اجملتمع بأسره. فالعنف املباشر يشمل سياسة 
احلصار، وسياسة اإلفقار، وسياسة التهجير وهدم املنازل، والقتل العمد والعقوبات 
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اجلماعية، وهدم املراكز واملدارس التعليمية، والسجن والتعذيب واملداهمات الليلية 
للمنازل، واعتقال األطفال، واستهداف األحياء السكنية، وبناء جدار الضم والتوسع، 
الفلسطينية، فجميع  الوحيد لألسر  الرزق  املمتلكات اخلاصة، ومصادر  ومصادرة 
أشكال  إلى  إضافة  النساء،  فيهم  مبا  السكان  تستهدف  مباشرة  هي  األفعال  هذه 
أخرى من العنف غير املباشر الذي تتعرض لها النساء، مما يقيد حرية حركة النساء، 
فضاًل عن اإلهانة، واالضطهاد، والتفتيش احلاط بالكرامة وغير املراعي لطبيعة 
الثقافة اجملتمعية. جميع ما ذكر هو واقع يزيد من انتشار أشكال العنف ضد املرأة، 
و يحّد من فرص التمكني والتدريب، و يؤدي إلى ارتفاع التزويج املبكر، أو إجبارهن 
كله  فهذا  عمل.  على  للحصول  املنافسة  من  متكنهن  عدم  أو  الدراسة،  ترك  على 
يُمارس ضد النساء ضمن إطار احلماية واخلوف من ِقبل أرباب األسر من الذكور، 
وأحياناً تقوم بعض النساء مبحاولة التمرد على هذا الواقع أو رفض هذا النوع من 
التسلّط، وفي هذه احلالة يقابلها عنف وتسلّط وتقييد حلرية التنقل واحلركة، كما 
يؤدي في بعض احلاالت إلى ارتكاب جرائم قتل، أو دفع النساء والفتيات لالنتحار، 

أو ممارسة العنف اجلسدي والنفسي عليهن.

بالرغم من ذلك ال نستطيع إغفال اآلثار السلبية نتيجة وجود االحتالل اإلسرائيلي 
على مستوى  فيه، سواء  يعيش  الذي  الفلسطينية، وشكل اجملتمع  الشخصية  على 
سلوك األفراد، أو إدراكهم للقضايا، أو حتليلهم للظواهر االجتماعية والتعامل معها، 
وذرائع مختلفة حتاياًل  العنف حتت مسميات  ثقافة  بتصدير  يتعلق  فيما  وبخاصة 
على إخفاء ما مير به األفراد من الشعور بالعجز وعدم األمان، وهذا يتمثل في عّدة 
أمناط سلوكية مثل التمسك بالعادات والتقاليد، أو الهروب عن طريق االندماج في 
اجملموعة من أجل اإلفالت من العقاب، أو إظهار القوة والسيطرة من أجل إخفاء 
الضعف اخلارجي وعدم القدرة على الوفاء بالتزاماته األسرية واملادية الذي ألزمه 
اجملتمع بها، فهو احلامي وهو رب األسرة، القوي، احلاكم، هو ملجأ احلماية، لكن 
االحتالل يحاول تهميش هذه الصورة، ويهدد هذا املوقع الذي  ترعرع عليه الرجل 

في اجملتمع الفلسطيني من خالل انتهاج السياسة التي ذكرناها سابقاً.

أما فيما يتعلق بالعامل االقتصادي كونه أحد األطر الرئيسية التي تؤثر على حياة 
االقتصادي  البعد  بني  الفصل  نستطيع  ال  ولكن  وإيجاباً،  سلباً  باجتاهني:  النساء 
يرتكز  االقتصاد  وكذلك  االقتصاد،  على  تبنى  السياسة  كون  السياسي،  والبعد 
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للفرص االقتصادية  ووصوالً  أقل متكيناً  والنساء هنا  والتأثير،  القوة  عليه موازين 
التي تشّكل مراكز قوة في اجملتمع، فاجملتمع الفلسطيني بغالبيته يعاني من تردي 
الوضع االقتصادي الناجت عن سياسة االحتالل اإلسرائيلي، وهو ما جاء في تقرير 
اللوم  إن   ،2011 لعام  املتحدة27  لألمم  التابع  واالجتماعي  االقتصادي  اجمللس 
التي أوجدها  الصعبة  إلى األوضاع االقتصادية  يعود  العنف األسري  تفاقــــم  على 
االحتالل وحصاره املستمر للمدن والقرى الفلسطينية في الضفة والقطاع. إن هذه 
األوضاع أدت إلى زيادة نســـبة الفقــــراء، وارتفاع البطالة، وعجز الرجال عن اإليفاء 

بالتزاماتهم األسرية، مما أدى إلى تفاقم العنف  األسري.

املرأة28-  مركز شؤون  في قطاع غزة  النساء  أولويات قضايا  دراسة حتديد  أكدت 
استقرار  عدم  نتيجة  سلباً  كبيرة  بدرجة  الفلسطينيات  النساء  تأثر    )2009( غزة 
الوضع الفلسطيني الداخلي، كما تأثرت احلالة النفسية بسبب الضغوط اخلارجية 
والداخلية، كما أثر احلصار اإلسرائيلي على الوضع االقتصادي لألسرة الفلسطينية، 
فقد أدى احلصار إلى فقدان عمل املعيل، وأثر على الدخل الرئيسي لألسرة بنسبة 
36.8%، كما أسهم  احلصار في ارتفاع أسعار عدد من السلع والبضائع األساسية 
والبضائع  السلع  من  عدد  توفر  نقص  في  احلصار  تسبب  كما   ،%96.5 بنسبة 

األساسية بنسبة %96.8..

هذا وأكدت 17% من النساء محل البحث – حسب دراسة مركز شؤون املرأة- بأن 
العنف زاد بحقهن، ونسبة 40% أكدن أن العنف زاد بحقهن نوعاً ما، وفي نقاشهن 
ألسباب زيادة العنف أجمعت 57.4 % أن السبب املباشر كان عصبية الزوج، بينما 
مثل  أسباب  إلى  النسب  باقي  توزعت  بينما  الدخل،  قلة  إلى  ذلك   %36 أرجعت 
العادات،  في  واختالف  أخرى،  من  وزواجه  الزوج،  وأهل  اخلارجية،  التدخالت 
وتعاطي اخملدرات، وعدم  اإلجناب. أما فيما يتعلق بالعنف املنزلي فقد زاد بسبب 

http://www. :27   اجمللس االقتصادي واالجتماعي: وثائق الهيئات التداولية للمزيد انظر/ي الرابط التالي
un.org/depts/dhl/dhlara/resguida/ecsess.htm

28   مركز شؤون املرأة بحث »حول حتديد أولويات قضايا النساء في قطاع غزة، » 2009 أعلن عن نتائجها بتاريخ 
http://site.wac.ps/ar/2009/11/08/%D9%85%D8%B1%D9%832009/11/8 للمزيد انظر/ي
%D8%B2-%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1

%D8%A3%D8%A9-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D9%86-
%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-

%D8%AA
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احلصار اإلسرائيلي: اعتبر ما يقارب 39% من الرجال محل البحث أن العنف زاد 
بعد احلصار في األسرة ، وفي رأي من قالوا بازدياد العنف أن السبب األساسي لهذا 
هو قلة الدخل بنسبة 75.2%، تليها عصبية الزوجة بعد احلصار بنسبة %12.7، 
يليها الوضع السياسي 3.6%، ومن ثم الضغط النفسي بنسبة 2.6%، وغالء املعيشة 
بنسبة 2.3%، وغيرها من التدخالت اخلارجية مثل املشاكل العائلية بنسبة محدودة 

تصل إلى 1.3%، وضيق املسكن بنسبة %1.0.. 

املشاكل  زيادة  في  االقتصادي  الوضع  تسبب  عن  البحث  محل   %41.2 وعّبر  هذا 
والعنف في محيطهم االجتماعي عّما قبل، ولكن هذه النسبة ارتفعت بشكل كبير ملا 
بعد احلصار، إذ وصلت ملن اتفقوا بأن الوضع االقتصادي أسهم في زيادة املشاكل 

والعنف في محيطهم االجتماعي بعد احلصار إلى ما يقارب %82..

بعد االطالع والتحليل للبعد السياسي االقتصادي، جند أن تدني الوضع االقتصادي، 
الرئيسية  العناصر  أحد  يشّكالن  والنساء،  الشباب  صفوف  في  البطالة  وانتشار 
للتأثير في حياة النساء، كما يشّكالن أحد الدوافع الرئيسية لتصدير العنف ضد 
املرأة، وهذا ال يعني أن سوء األوضاع السياسية واالقتصادية يعتبر مبرراً ملمارسة 
العنف، بل هو أحد العوامل التي تؤثر على حياة النساء، ومن الطبيعي أن يتم حتليل 
جميع العوامل بشمولية لوضع برامج وخطط التدخل بشكل مناسب وبطرق تتقاطع 

وأولويات النساء في منظومة احلماية.

أما فيما يتعلق بعالقة الوضع بالبعد االقتصادي وعالقته بجرائم قتل اإلناث، فإن 
جتربة عمل املركز في اجملاالت اخملتلفة، ومعايشته لقضايا النساء واحتياجاتهن، 
التمييز في احلقوق االقتصادية، وبخاصة  تشير إلى أن النساء ما زلن يعانني من 
أو  العملي29،  املستوى  على  اإلرثية  في احلصول على حقوقهن  بحقهن  يتعلق  فيما 
في احلصول على نصيبهن من ممتلكات الزوجني، أو االعتراف مبلكيتهن القانونية 
لألراضي والعقارات، فالثقافة الذكورية حتّد من حصول النساء على تلك احلقوق، 

29   انظر/ي دراسة املرأة الفلسطينية وامليراث على الرابط اإللكتروني:
http://www.wclac.org/atemplate.php?id=397
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وفي حال انتقلت النساء من موقع املرأة املنتهك حقها االقتصادي إلى امرأة مطالبة 
بجرأة احلصول على حقها في اإلرث واملمتلكات، فهذه النقلة النوعية على مكانتها  
لن حتميها، بل جتعلها أحيانا ضحية وتدفع حياتها ثمناً لذلك، وهناك العديد من 
األولى جرمية  الرواية  كانت  التي  اجلرائم  بعض  في  التحقيق  أثبت  التي  القضايا 
أو  بامليراث،  املطالبة  أنها جرمية على خلفية  وتبني الحقا  العائلة«،  بسبب »شرف 

نتيجة مطالبتها بتحسني واقعها االقتصادي. 

مستوى  وانخفاض  والبطالة،  الفقر،  تأثير  من  األخرى  باجلوانب  يتعلق  فيما  أما 
التوتر  من  حالة  في  فالرجال  اجملتمع،  في  وهياكلها  السلطة  مراكز  على  املعيشة 
وخيبة األمل جتاه مستقبلهم »الذكوري«، ومكانتهم  »السلطوية« املهددة بالزوال لعدم 
قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم األسرية واملالية، مما يدفهم النتهاج سلوك عدواني 
محاولني من خالله احلفاظ على السلطة الذكورية، ومحاولة الدفاع عن تلك املكانة 
كآليات  العنف  يتم تصدير  كما  السائدة،  االجتماعية  املنظومة  بحكم  إليهم  املوّكلة 
وقاية ومنبر حلماية اإلرث السلطوي واجملتمعي الكبير، ولم يقتصر احلال إلى هذا 
احلّد، بل يذهب البعض إلى أبعد من ذلك بحيث يقومون مبمارسة أبشع أنواع العنف 
وارتكاب جرائم قتل بحق النساء مبررين أفعالهم اجلرمية بانتهاك شرف العائلة، 
أو خروج النساء عن الطاعة الزوجية، أو األبوية املطلقة، وفي احلقيقة تكون جذور 
وبخاصة  الفردية،  وامللكية  االجتماعية  املكانة  على  التنازع  حول  تتمحور  اخلالف 
أن هناك تطوراً ملحوظاً على متكني النساء الفلسطينيات بحيث سجلت السنوات 
األخيرة عدداً من احلاالت التي خرقت النظام السائد، وكسرت القاعدة االجتماعية، 
وطالبت بعض النساء بحقهن في احلصول على حصصهن اإلرثية، مما عّرض بعض 
القصة بشكل  ثم حتاك  ومن  بالقتل،  الشروع  إلى  ذلك  بل وجتاوز  للخطر،  النساء 
مختلف، ويتم تصديرها للمجتمع على أنها قتل على خلفية الشرف من أجل البحث 

عن قبول تلك اجلرمية اجتماعياً، والوصول إلى األسباب اخملففة للحكم. 
األبعاد القانونية 2

سنقوم بتحليل هذا البعد استناداً ملا قام به مركز املرأة من عملية الرصد والتوثيق 
منظور  من  البيانات  وحتليل  جمع  أسس  على  مبنية  عمل  منهجيات  إلى  املستندة 
نسوي وحقوقي، وكما استندنا إلى النتائج التي توصلنا لها من خالل تقدمي اخلدمات 
على  االطالع  إلى  إضافة  باخلطر،  حياتهن  املهددة  للنساء  واالجتماعية  القانونية 
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بجرائم  املتعلقة  احملاكم  إلجراءات  حتليلية  أبعاد  تناولت  التي  الدراسات  بعض 
النساء،  قتل  بجرائم  وعالقته  القانوني  البعد  أن  نرى  نحن  وعليه  النساء30،  قتل 
يكتسب أهمية خاصة في احلالة الفلسطينية، كونها حالة تشّكل مزيجاً من املاضي 
واحلاضر، وبني مرحلة حترر وطني مع حالة تأسيس الدولة وبناء مؤسساتها، عالوة 
على غياب السيطرة الفعلية على األرض، التي تعتبر ركناً أساسياً من أركان قيام 
الدولة في النظم السياسية. وشعب يسعى لنيل حقوقه وتقرير مصيره واخلالص 
من االحتالل طويل األمد، ما يستدعي حتليل البعد القانوني من مختلف جوانبه، 
واالطالع على نظام العدالة اجلنائية بشكل شمولي، وتطبيقاته على أرض الواقع، 
وإشكالياته، وسبل التعامل معها على الرغم من أن دراسة هذا املوضوع كانت وما 

زالت تنطوي على درجة من الصعوبة والتعقيد.

كما قمنا مبراجعة اإلطار القانوني والتنظيمي والسياساتي مع األخذ بعني االعتبار 
كاًل من النص القانوني والتطبيق العملي في آن معاً، وقد برزت لدينا مجموعة من 
للحّد منها. فأحيانا جند  أبرزها لوضع تصّور موضوعي  التي سنورد  اإلشكاليات 
أن هناك نصوصاً واردة في القانون، ولكْن هناك ضعف في التطبيق العملي لتلك 
النصوص؛ بسبب غياب الرقابة واملتابعة وإعمال مبدأ سيادة القانوني، وفي األحيان 
أولوية  له  تشريعياً  تدخاًل  يستدعي  ما  القانوني  التنظيم  في  هناك  جند  األخرى 

بارزة.

30   دراسة أجراها مركز املرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي في العام 2012 بهدف تفصيل واقع عمل احملاكم الشرعية 
التقاضي،  وأحداث  ظروف  إلى  بالنظر  والرجل  املرأة  بني  الفروق  وحتديد  اإلجرائية؛  النواحي  من  النساء  جتاه 
واملساواة في فرص الوصول للمحاكم واحلصول على اخلدمات املتاحة، وحتديد املواقف الدينية أو الثقافية السائدة 
التي تؤثر على قدرة املرأة في الوصول واحلصول على التقاضي واخلدمات...وغيرها من املؤشرات، والتي ستسهم 
في تقييم أداء العاملني والعامالت في احملاكم الشرعية من منظور النوع االجتماعي. جاءت هذه الدراسة لرصد 
احملاكمات في احملاكم الشرعية انسجاماً مع اجلهود الدولية الرامية حلماية حقوق اإلنسان عبر رصد احملاكمات 
العادلة، وعبر إلقاء الضوء على النصوص الدستورية والقانونية املوضوعية واإلجرائية  حمايًة للحق في احملاكمة 
التي تنظم اإلجراءات املتبعة وحتكمها أمام احملاكم الشرعية، وحتليلها من منظور النوع االجتماعي. ميكن االطالع 

على الدراسة على  املوقع  اإللكتروني للمركز على الرابط:
http://www.wclac.org/atemplate.php?id=397
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حق املرأة في احلياة، بني احلماية القضائية والتشريعات • 
السارية

فإّن  احلياة،  في  اإلنسان  بحق  املساس  حظرت  قد  الوطنية  الدساتير  كانت  إذا 
التشريعات اجلزائية قد عاقبت على القتل بوجه عام، وذلك من خالل جترمي إزهاق 
روح إنسان وحرمانه من هذا احلق بفعل ثابت مفضي إلى النتيجة اجلرمية ويرتبط 
معها بعالقة سببية ثابتة، وعطفاً على ذلك، فإّن ظاهرة قتل النساء بداعي شرف 
العائلة تقوم في جوهرها على حرمان اجملني عليها من هذا احلق بدواع ذات بعد 
القول  التشريعات اجلزائية، وال يغّير من األمر شيئاً  اجتماعي، جتد تأصيلها في 
بأن املشّرع لم يفرد نصوصاً خاصة ملعاجلة قتل النساء بداعي الشرف على وجه 
كونه يشّكل  القتل بصوره اخملتلفة  باملعاقبة على  اكتفى  املشّرع قد  وبأّن  التحديد، 
فعاًل مجّرماً عاقبت عليه التشريعات اجلزائية في فلسطني، دون استثناء أو تنظيم 
قتل  أّن جلرائم  يعد خافياً  لم  أّنه  إال  الشرف،  بداعي  لنساء  لقتل  تشريعي خاص 
ومرتبطة  ملموسة  توجهات قضائية  في  تظهر  الشرف خصوصية،  بداعي  النساء 
ملفهوم  احلامية  االجتماعية  باملفاهيم  القترانها  وذلك  محددة،  تشريعية  بنصوص 
يؤثر  الذي  األمر  اجلزائية،  التشريعات  في  واضحاً  انعكاساً  جتد  والتي  الشرف، 
بالضرورة على طبيعة األحكام القضائية الصادرة مبعاقبة اجلناة املرتكبني جلرائم 
توفير حماية قضائية  األحكام على  قدرة هذه  ومدى  الشرف،  بداعي  النساء  قتل 

فاعلة حلق املرأة في احلياة31.

وإعماالً لذلك، ميكن لنا أن جند اإلطار التشريعي اخلاص بتجرمي القتل في فلسطني 
من خالل ما جاءت به النصوص العقابية في قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 
التجرميية  النصوص  وكذلك  الشمالية(،  )احملافظات  الغربية  الضفة  في  النافذ 
الواردة في قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936 النافذ في قطاع غزة )احملافظات 
اجلنوبية(، وحيث تتعدد صور جرائم القتل املعاقب عليها في التشريعات اجلزائية 
في فلسطني تبعاً ملدى توافر القصد اجلنائي من جهة، ومدى توافر عناصر جترميية 
مرتبطة بالركن املادي من جهة أخرى، ليصار إلى حتديد الوصف اجلرمي املنطبق 

31  انظر/ي دراسةالقاضي أحمد األشقر: العدالة وحقوق اإلنسان«جرائم قتل النساء بداعي الشرف في فلسطني )بني 
التشريع واالجتهاد( نيسان 2014، ص 8.
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على الوقائع اجلرمية من حيث اعتبار القتل مقصوداً، أو عمدياً، أو خطًأ، أو غيره 
من األوصاف املؤدية إلى إزهاق الروح نتيجة فعل مجّرم، وعلى الرغم من تعدد صور 
أفعال القتل اجملّرمة، فإنه ميكن القول بأّن »جرائم القتل على وجه العموم تشترك 
الذي  املادي  الركن  في محل االعتداء، وهو حياة اجملني عليه، وتشترك أيضا في 
تتمثل عناصره في فعل القتل ونتيجة القتل وعالقة السببية بني الفعل والنتيجة«32.

وتبعاً لذلك، جند أّن النظام التشريعي الفلسطيني قد وضع صورتني للمعاقبة على 
بسبق  املقترن  العمد  القتل  هي  والثانية  القصد،  القتل  هي  األولى  القتل،  جرائم 
القتل  وهي  األولى  الصورة  وبخصوص  مسبق.  تخطيط  يرافقه  والذي  اإلصرار 
قتل  بجرائم  يتعلق  فيما  الفلسطينية  القضائية  التطبيقات  إلى  وبالنظر  القصد، 
النساء بداعي الشرف، جند أن القضاء الفلسطيني قد ذهب إلى إسقاط هذه األركان 
على هذه النوعية من اجلرائم، ومن ذلك ما جاء به حكم محكمة بداية اخلليل في 
اجلناية رقم 2005/79 حني رأت احملكمة أّن الركن املادي لهذه اجلرمية يتكّون من 
النشاط اإلجرامي الصادر عن اجلاني املتهم بقصد حتقيق النتيجة اجلرمية التي 
يعاقب عليها القانون وهي إزهاق روح اجملني عليها، ومن عالقة السببية بني النشاط 
أن عناصر  الثابتة  الوقائع  في  وقد وجدت احملكمة  املتحققة،  والنتيجة  اإلجرامي 
الركن املادي جلرمية القتل القصد قد حتققت من خالل أفعال املتهم، واملتمثلة في 
بعالقتها  أن علم  بعد  )الفاندول(  مادة عضوية سامة  املغدورة  ابنته  بتجريع  قيامه 
من  تخلصاً  حياتها  إنهاء  بهدف  وذلك  منه،  وحملها  األشخاص  أحد  مع  اجلنسية 
العار، واسترداداً »لشرفه وكرامته الذي أدى فعل املغدورة إلى املساس بهما« على 
حّد وصف احملكمة املوقرة، حيث حتقق وفاة املغدورة بنتيجة تسممها باملادة التي 

أسقاها إياها والدها املتهم والتي أّدت بالنتيجة إلى وفاتها33.

الصورة هي جرمية  بأّن هذه  القول  العمد، فيمكن  القتل  الثانية وهي  الصورة  أما 
الركن  حيث  من  العامة  األركان  في  معه  يشترك  القصد،  القتل  صور  من  مشددة 
املادي وتوافر القصد اجلرمي، إال أن املشّرع أضاف إلى هذين الركنني ركناً خاصاً 
يتمثل بإقدام اجلاني على القيام بالفعل اجلرمي مع توافر سبق اإلصرار، وهذا ما 

32  املرجع السابق، ص 9.
33  املرجع السابق، ص 10.
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يستدل عليه مما نصت عليه املادة 328 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، 
وباستقراء التطبيقات القضائية الفلسطينية فيما يتعلق بجرائم قتل النساء بداعي 
معاجلة  ثم  ومن  ابتداء،  املادي  الركن  معاجلة  إلى  عمدت  قد  أنها  جند  الشرف، 
القصد اجلرمي مع بيان مدى توافر سبق اإلصرار، ومن ذلك ما تضمنته اجلناية 
الوقائع  على  القانون  وبتطبيق  أنه  إلى  أشارت  حني  اخلليل  بداية   2010/22 رقم 
الثابتة في هذه القضية، جتد احملكمة أن ما قامت به املتهمة األولى )ع( وفقاً للوقائع 
ع.   328 املادة  ألحكام  وفقاً  وعناصرها  العمد  القتل  جرمية  أركان  يشّكل  الثابتة، 
لهذه  املادي  الركن  أن  املوقرة في منطوق قرارها  بينت احملكمة  لسنة 1960، وقد 
بقصد  املتهمة  اجلانية  عن  الصادر  اجلرمي،  النشاط  من  يتكّون  والذي  اجلرمية 
حتقيق النتيجة ومن النتيجة اجلرمية التي يعاقب عليها القانون، وهي إزهاق روح 
اجملني عليها، ومن عالقة السببية بني النشاط اإلجرامي، والنتيجة قد حتققت من 

خالل أفعال املتهمة الثابتة وقائعها من خالل البينات املقدمة34.

كبير  بشكل  أثرت  قد  فلسطني  على  تعاقبت  التي  احلكم  أنظمة  جند  وباجململ، 
من  أورثته  ما  نتيجة  احلياة،  في  املرأة  حق  حماية  جلهة  التشريعي  التنظيم  على 
تشريعات حتمل صبغة استعمارية تعكس عقلية واضعيها وتوجهاتهم، وخلقت حالة 
من االزدواجية بني كل من قطاع غزة والضفة الغربية في ظل غياب رؤية واضحة 
ويزداد  واملعقدة،  املربكة  التشريعية  التركة  مع هذه  التعامل  في  القرار  لدى صناع 
ما  منذ  األصيل  التشريع  صاحب  التشريعي  اجمللس  غياب  ظل  في  صعوبة  األمر 
يزيد على ثماني سنوات، وكثرة التشريعات االستثنائية الصادرة في الضفة الغربية، 
أضافت  والتي  غزة،  قطاع  في  التشريعي  اجمللس  باسم  تصدر  التي  والتشريعات 
تلك  فإن  املقابل  في  ولكن  التعقيد،  ينقصها  ال  تشريعية  منظومة  على  تعقيدات 
التشريعات التي صدرت بعد مرحلة االنقسام التي لم تشكل منظومة حقوق اإلنسان 

وحقوق النساء أولوية بالنسبة لها على اإلطالق.

التشريعي وفي طريقة صناعة  التنظيم  إلى إشكاليات متعددة في  هذا األمر أدى 
التشريع مبا يتواءم مع الدور املنوط به، بحيث انعكس سلباً على قدرة التشريعات 

على حماية حق املرأة في احلياة، وميكن لنا تلخيص هذه اإلشكاليات في اآلتي:  

34  املرجع السابق، ص 13.
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• األرض، 	 على  الفعلي  واألداء  العامة  السياسات  في  الشفافية  منظومة  غياب 
الستخالص  إليها  الرجوع  ميكن  منظمة  وبيانات  معلومات  قاعدة  وغياب 
مأسسته  وعدم  املعلومات  إلى  الوصول  حق  وغياب  عليها،  والبناء  املؤشرات 
في  والدارسني  الباحثني  جهود  يعرقل  أن  شأنه  من  مبا  اآلن،  لغاية  وتشريعه 
هذا اجملال، ويعرقل في الوقت ذاته سبل العدالة واالنتصاف لضحايا جرائم 

قتل النساء.

• في 	 اجلنائية  العدالة  نظام  عليها  يسير  واضحة  جنائية  سياسة  وجود  عدم 
فلسطني، بحيث تأخذ الالعبني األساسني في نظام العدالة اجلنائية وطبيعة 
والوضوح  القانون  سيادة  مبدأ  على  ارتكازها  ومدى  بينهما،  فيما  العالقة 
عمل  في  مشروعة  وغير  مبررة  غير  تدخالت  بذلك  يتصل  وما  والشفافية، 
العدالة،  منظومة  في  املستمر  والنزيف  والضعف  اجلنائية،  العدالة  منظومة 
حيث جند بعد االطالع والتحليل أنه ما زالت هناك تدخالت في بعض قضايا 
جرائم قتل النساء، وبخاصة في مراحلها األولى من حيث: َمن هي اجلهة التي 
األجهزة  هي  أو  االختصاص  جهة  هي  وهل  أوالً،  اجلرمية  مسرح  إلى  تصل 
املنطقة، مبا  في  اعتبارية  مكانة  لهم   وأشخاص  أطراف  أو  األخرى،  األمنية 
يحول احلصول على األدلة التي تسهم في الكشف عن مرتكبي تلك اجلرائم، 

ويؤثر بشكل خطير على احملاسبة وحتقيق الردع وسبل االنتصاف.

• وغياب 	 اجلنائية،  العدالة  نظام  في  األساسني  الالعبني  بني  التنسيق  غياب 
التكامل مع دور اجملتمع املدني على هذا الصعيد، وبخاصة املنظمات األهلية 
واملؤسسات العاملة في مجال حقوق املرأة، مبا يشجع على التدخالت اخلارجية 
وانحراف نظام العدالة اجلنائية في بعض األحيان عن مساره الصحيح، ويخلق 
إلى  الوصول  عرقلة  في  املطاف  نهاية  في  تصب  عديدة  وإشكاليات  ثغرات 

العدالة وإنصاف النساء ضحايا انتهاكات احلق املقدس في احلياة.
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تخفيف العقوبات من ِقبل الهيئات القضائية• 

مع التأكيد على أهمية استقالل اجلهاز القضائي واالبتعاد عن التدخل في شؤون 
للدور  واحترامنا  القضائي،  للجهاز  التامة  االستقاللية  لضرورة  وتأكيدنا  العدالة، 
الثقافة  إلى  تستند  ثقافي،  بعد  ذات  إشكاليات  هناك  باملقابل  أنه  إال  به،  املناط 
اجملتمعية السائدة والتي تتأثر بشكل مباشر أو غير مباشر على مسار بعض قضايا 

جرائم قتل النساء.

قضايا  حيال  سلبية  وثقافية  اجتماعية  أمناط  تسوده  مجتمع  عن  نتحدث  نحن 
من  جزء  هم  الذين  القضاة  فيهم  مبا  األفراد  غالبية  على  آثارها  تعكس  النساء، 
اجملتمع يتأثرون به وبثقافته، وليسوا بعيدين عن احمليط االجتماعي املعيش، فهم 
غير منفصلني عن هذه املنظومة، التي تبيح وتبحث عن املبررات واألعذار ملرتكبي 

جرائم قتل النساء.

واستناداً للبيانات واملعطيات التي وردت، واالطالع على بعض الدراسات وجدنا أن 
للثقافة  هناك نسبة من القضايا التي مّت تخفيف العقوبات فيها بشكل كبير نظراً 
استخدامها  من خالل  القضائية  الهيئات  على  الغالب  في  تسيطر  التي  اجملتمعية 
بعض املواد، أو املساحات املعطاة لها بحكم القانون الساري للبحث عن  إيجاد أعذار 
بالعموم  متيل  التي  السائدة،  اجملتمع  ثقافة  مع  متاشيا  اجلرائم،  ملرتكبي  مخففة 
لصالح خدمة ثقافة اجملتمع التي تتقاطع مع املنظومة االجتماعية، والتي تتناقض 
مع إيقاع العقاب ضد اجلناة ومرتكبي جرائم قتل النساء، وهنا يبرز التفاوت بني 
توجه اجملتمع و إيقاع العقوبة الرادعة، بالرغم من أن العقاب شرع استناداً لقاعدة 
وكيفية  »الشرف«  ذلك في مصطلح  وربط  اإلجرامي،  السلوك  حماية اجملتمع من 
هذا  خلدمة  عديدة  مبررات  وإيجاد  املصطلح،  هذا  قدسية  مع  اجملتمعي  التعامل 
التوجه، بل ترتقي قدسية الشرف مبفهومها اجلزئي واحملدود على مبادئ الكرامة 

اإلنسانية، ومبادئ حقوق اإلنسان كما وردت في العديد من االتفاقيات الدولية. 

هذا الواقع يظهر أهمية خطوة االنضمام إلى االتفاقيات الدولية، وخصوصاً اتفاقية 
مناهضة جميع أشكال التمييز ضد املرأة، ومدى انعكاس تلك االتفاقيات على واقع 
القضاء الفلسطيني، الذي يحتاج إلى عناية واهتمام بالغني من أجل إدماج مبادئ 
االتفاقيات الدولية وتطبيقها بشكل سلس، مما يتوجب على أصحاب الشأن سواء 
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جهات رسمية أو غير رسمية )حقوقية ونسوية( بذل جهود مكثفة وشمولية تستهدف 
والتوعية  والتدريبات  للنقاشات  تخضع  مستفيدة  كفئات  برامجها  ضمن  القضاة 
قدراتهم/ن  تنمية   في  لإلسهام  االجتماعي؛  النوع  على  املبني  بالعنف  يتعلق  فيما 

وتطويرها في هذا املوضوع. 

العاملة  واملؤسسات  الفلسطيني  القضاء  معهد  على  باملسؤولية  يلقي  بدوره  وهذا 
في اجملال من أجل استحداث  منهاج واعتماده ضمن برنامج التدريب املستمر في 
املعاهد املتخصصة ببعد العنف املبني على النوع االجتماعي، وأن يتم اعتماده كأحد 
مناهج التدرب والتمكني في برنامج التدريب املستمر، وأن يتم اعتماده كأحد معايير 
التفتيش القضائي على القضاة، ومدى التزامهم بتلك القيم، واعتماده كأحد معايير 

التقييم في التقدم والترقية القضائية. 
الفرص املتاحة• 

بالرغم مما ذكرناه من اإلشكاليات، فهنالك متغيرات مهمة، وفرص ينبغي استثمارها 
بهدف مواجهة ظاهرة العنف ضد النساء املتفاقم، والذي بدوره يرتقي إلى ارتكاب 

جرائم القتل، وإنصافهن وحتقيق العدالة اجلنائية، وذلك كما يأتي:  

• اتفاقية 	 الدولية دون حتفظ، وبخاصة  إلى االتفاقيات  انضمام دولة فلسطني 
القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة )سيداو( بتاريخ 1 إبريل/2014، 

وقد دخلت حيز النفاذ في اليوم الثالثني لعملية االنضمام.

شّكلت خطوة االنضمام تقدماً نوعياً في اجلهود القانونية والسياسية واحلقوقية، 
الدولية واحمللية ملنظومة حقوق  توفير احلماية  بالغ على  أثر  لهذه اخلطوة من  ملا 
إبداء أي من  كون االنضمام لالتفاقية جاء بدون  النساء، حتديداً  اإلنسان وحقوق 
اجملال  ويفتح  اإلقليمي،  املستوى  على  سابقة  كونه  املواد،  من  أي  على  التحفظات 
النساء  ضد  اجلرائم  مرتكبي  مبساءلة  يتعلق  فيما  املغلقة  النوافذ  بعض  أمام 
الفلسطينيات، سواء على املستوى اخلارجي أو الداخلي. يُعدُّ اإلعالن بشأن القضاء 
على العنف ضّد املرأة الذي اعتمدته اجلمعّية العاّمة لألمم املّتحدة في 20 كانون 
األّول/ديسمبر 1993 اآللّية التي خرجت بهذه الظاهرة إلى اجملتمع الّدولّي، إذ أّكد 
اإلعالن أنَّ تنفيذ اتفاقّية القضاء على جميع أشكال التمّييز ضّد املرأة بشكٍل فاعٍل 
األساسّية  للمبادئ  بالنظر  املرأة،  ضّد  العنف  على  القضاء  في  اإلسهام  شأّنه  من 
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واحلّريات  اإلنسان  حلقوق  انتهاكاً  يشّكل  املرأة  ضّد  العنف  وأنَّ   ، تتضّمنها  التي 
األساسّية35.

فت املادة األولى منه العنف كاآلتي: ألغراض هذا اإلعالن، يعني تعبير “العنف  وعرَّ
ضد املرأة “ أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية اجلنس ويترتب عليه، أو يرجح أن يترتب 
عليه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحية اجلسمانية أو اجلنسية أو النفسية مبا 
في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل، أو القسر، أو احلرمان التعسفي من احلرية، 
سواء حدث ذلك في احلياة العامة أو اخلاصة، كما عّددت املادة 2 منه بعض صوره، 
وأّكدت املادة 3 متّتع املرأة بكّل احلقوق املكّرسة دون أي متّييز. ولتجّسيد القضاء 
تشريعّية  تدابير  باعتماد  الّدول  على  يقع  التزاماً  4/د  املادة  تضّمنت  العنف،  على 
لتجرمي أفعال العنف، إذ نّصت:»:ينبغي للدول أن تدين العنف ضد املرأة وأاّل تتذرع 
بأي عرف، أو تقليد، أو اعتبارات دينية بالتنصل من التزامها بالقضاء به، وينبغي 
لها أن تتبع بكل الوسائل املمكنة ودون تأخير، سياسة تستهدف القضاء على العنف 
ضد املرأة ، ولهذه الغاية ينبغي لها: أن تدرج في القوانني احمللية جزاءات جنائية 
أو مدنية، أو جزاءات عمل إدارية بحق من يصيبون النساء باألضرار بإيقاع العنف 
عليهن، وأن تؤّمن للنساء تعويضاً عن األضرار، وينبغي أن تفتح فرص الوصول إلى 
آليات العدالة أمام النساء اللواتي يتعرضن للعنف، وأن تتاح لهن حسبما تنص عليه 
القوانني الوطنية سباًل عادلة وفّعالة لالنتصاف من األضرار التي تلحق بهن، وينبغي 
للدول أيضا إعالم النساء مبا لديهن من حقوق في التماس التعويض من خالل هذه 

اآلليات.«.

كما اهتّمت جلنة “سيداو” مبوضوع العنف املوّجه ضّدها، وأصدرت التوصية العاّمة 
رقم 12 في دورتها 8 لسنة 1989، ثم رقم 19 في دورتها 11 لسنة 1992، وتكتسب 
إذ  االتفاقّيات،  مرتبة  إلى  ترقى  ال  كونها  بالرغم من  بالغًة  أهّميًة  الوثائق  كّل هذه 
تشّكل أرضّيًة تعتمدها الّدول بوصفها إطاراً ملكافحة العنف ضّد املرأة، وهي مهمة 
وتضيف تفسيرات للمواد وبنودها، إضافة إلى أنها ملزمة للدول وواجب األخذ بها 
في  عامليٍّ  مؤمتٍر  عقد  إلى  الّدول  ودعت  وحمايتهن.  النساء  حقوق  حالة  لتحسني 
)بيجني( متّخض عنه إعالن وبرنامج عمل )بيجني( سنة 1995، الذي اعتبر خطوًة 

35  سامية بوروبة، مرجع سابق، ص 20.
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إضافّيًة في سبيل تعزيز حقوق املرأة ومحاربة العنف ضّدها36.

اجلسدي  العنف  »بني  احلاالت  بعض  في  يتراوح  قد  املرأة  على  الواقع  العنف  إنَّ 
بـ »جرائم الشرف«،  واإلهانة واإلقصاء، وقد يصل إلى حد القتل«، ويعّرف وصفاً 
متَّ  امرأة  ضحّيتها  تكون  قتل  جرائم  الرجال  العائلة  أفراد  ارتكاب  في  تتمّثل  التي 
ضبطها بارتكاب أفعال زنا، مبّررين هذا القتل باخلطأ الذي ارتكبته، كما قد يتّم 
القتل على يّد أشخاص مأجورين/مؤّجرين من خارج األسرة الرتكاب هذه اجلرمية.

ومتّس هذه اجلرائم باحلّق في احلياة باعتباره أهمَّ حقٍّ يسمح لإلنسان بأْن يتمتع 
ببقّية احلقوق األخرى. وإذا كانت جرائم القتل بدافع الشرف تشّكل انتهاكاً صارخاً 
أنَّ  كما  بشأنها،  تتفاوت  الّداخلّية  القوانني  فإن  اإلنسان،  حلقوق  الّدولّي  للقانون 
البيئة االجتماعّية السائدة تسهم- إلى حدٍّ كبيٍر- في تفاقمها، وجعل القتل بدافع 
أسباب  من  سبباً  أو  مخففاً  عذراً  باعتباره  للقتل  كمبّرٍر  العائلة  بشرف  يسمى  ما 
رة اخلاّصة املعنّية مبسألة العنف ضّد املرأة، أسبابه وعواقبه  اإلباحة، واعتَبرت املقرِّ
 : ته عقب زيارتها لألراضي الفلسطينّية احملتلة سنة 2005 أنَّ في التقرير الذي أعدَّ
القتل على خلفية ما يسمى بالشرف هو مظهر من مظاهر املوروث الثقافي، الذي 
يفرض على املرأة سلوكيات متوقعة اجتماعياً مستمدة من القواعد واملعايير األبوية 

السائدة.

يأتي انضمام دولة فلسطني إلى العديد من االتفاقيات األساسية حلقوق اإلنسان، 
يعني وجود  ما  اإلنسان على األرض،  إنفاذ مبادئ حقوق  خطوة هامة على صعيد 
استحقاقات والتزامات قانونية مترتبة على عملية االنضمام فهي تقع في اجتاهني: 
األول اجتاه التطبيق والتفعيل لتلك االتفاقيات داخل اجملتمع الفلسطيني، واالجتاه  
على  االتفاقيات  تلك  إلنفاذ  فلسطني  دولة  عاتق  على  الدولية  االلتزامات  اآلخر 
كاستحقاق  الدولية  اآلليات  اّتباع  في  وعكسها  والسياساتي،  التشريعي  املستويني 
على الدولة القيام به من خالل تقدمي تقارير رسمية، ينبغي أن تقدمها دولة فلسطني 

36  للمزيد انظر/ي الرابط:
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/UNODC.CCPCJ. 

EG.8.2014.2-Arabic.pdf
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إلى اللجان املعنية في األمم املتحدة، تبّين جهودها على هذا الصعيد، واإلشكاليات، 
وكيفية مواجهتها، مبا يكفل االنسجام الكامل مع االتفاقيات الدولية، وهنالك أيضاً 
واقع  في  املوجودة  الفجوات  لبيان  األهلية  املنظمات  تعّدها  التي  املوازية  التقارير 
تعزيز  ينعكس على  أن  يفترض  االتفاقيات على األرض، مبا  لتلك  الفعلي  التطبيق 

حالة احلقوق واحلريات، وحماية  املرأة ومتكينها.

وهذا يُظهر أهمية االنضمام إلى االتفاقيات الدولية التي ينبغي العمل على إنفاذها 
تشريعياً، وسياساتياً وعملياً، وخصوصاً اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز 
ضد املرأة »سيداو«، والعهد اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والعهد اخلاص 
ومن  الصلة،  ذات  الدولية  واملواثيق  والثقافية،  واالجتماعية  االقتصادية  باحلقوق 
اإلنسان  حقوق  منظومة  أن  االعتبار  بعني  آخذين  )بيجني(،  عمل  منهاج  أبرزها 
منظومة عاملية متكاملة ال تتجزأ، وهي مترابطة مع بعضها البعض في االتفاقيات 
التي انضمت إليها فلسطني، وهذا ينسحب بالضرورة واألولوية على قضايا املرأة 
ما  أو  عموماً،  املرأة  ضد  بالعنف  يتعلق  فيما  سواء  لها،  تتعرض  التي  واالنتهاكات 

يخص ظاهرة انتهاك احلق في احلياة )قتل النساء( موضوع هذا التقرير. 

في  متاماً  واضحة  وغيرها  »سيداو«  اتفاقية  وبخاصة  االتفاقيات  نصوص  إن 
فلسطني جميع  دولة  تشجب  أن  تؤكد صراحة  حني  الدولية، وحتديداً  االلتزامات 
سياسة  إبطاء  ودون  املناسبة  الوسائل  بكل  تنتهج  وأن  املرأة،  ضد  التمييز  أشكال 
تستهدف القضاء على التمييز ضد املرأة، وأن تتخذ دولة فلسطني جميع التدابير 
املناسبة لتغيير األمناط االجتماعية والثقافية؛ بهدف حتقيق القضاء على املوروث 
الثقافي السلبي حيال قضايا النساء، مبا يتضمن استهداف تعديل أسس التنشئة 
الالزمة  التدابير  جميع  واتخاذ  التربوية،  املناهج  فيها  مبا  والتربية  االجتماعية 
لتغيير أو إلغاء القوانني واألنظمة واألعراف التي تشكل متييزاً ضد املرأة، وهذا ما 
ينسحب على االتفاقيات األخرى في مجال حماية املرأة ومتكينها. وفي ذلك37 يشير 
النساء  ضد  العنف  حول  املتعمقة  دراسته  مقدمة  في  املتحدة  لألمم  العام  األمني 
أنه” مادام قد  للقرار رقم )85/581(  املتحدة استناداً  العامة لألمم  في اجلمعية 
استمر العنف ضد النساء، ال ميكن االدعاء بأننا نحقق تقدماً حقيقياً نحو املساواة 

   United Nations Secretary General. Ending  :37  للمزيد انظر الرابط التالي
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والتنمية والسالمّ“، كما يذّكر الدول” بالتزامها بتوفير احلماية للنساء ضد العنف، 
ومحاسبة مرتكبيه، وحصول الضحايا على العدل واملساواة«

قتل  جرائم  مواجهة  في  املتبعة  السياسات  وبيان  االتفاقيات  إنفاذ  فإن  وبالتالي، 
النساء، والدور الذي يلعبه نظام العدالة اجلنائية وقاعدة البيانات، وسبل االنتصاف 
يأخذ  العملي  أن اجلانب  بيانات، وبخاصة  يقتضي قاعدة  الصعيد، مبا  على هذا 
أولوية في التقارير الرسمية واملوازية وفي نقاشات اللجنة القادمة مع دولة فلسطني. 
إضافة إلى أن العهد الدولي أّكد ما جاء في اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز 
ضد املرأة واإلعالن العاملي للقضاء على العنف ضد املرأة، وغيرها من املبادئ التي 
تؤكد عدم التمييز واملساواة، كون الدولة الفلسطينية وّقعت على التزام دولي ووطني 
جتاه إعمال منظومة حقوق اإلنسان، وأعلنت نيتها في تنفيذ التزاماتها فمن الطبيعي 
أن يكون هذا االلتزام نابعاً من إرادة سياسية واضحة جتاه توطني تلك االتفاقيات 
في جميع التشريعات الوطنية، ووضع سياسات شمولية واضحة  تسهم في إعمال 
تلك  لتطبيق  الدولي  املستوى  والتزامها على  فعلي،  بشكل  وتطبيقها  املنظومة  تلك 

االتفاقيات وتفعيلها.

ومما يتطلب استكمال اخلطوات العملية التي تلي خطوة االنضمام، من حيث البدء 
ببذل جهود حثيثة وهادفة من أجل العمل اجلماعي، وترسيخ أسس العمل املشترك، 
والتنسيق الفاعل املستند إلى أسس الشراكة الكاملة بني األطراف الرسمية وغير 
االئتالفات  عمل  تفعيل  إلى  إضافة  واحلقوقية،  النسوية  املؤسسات  ومع  الرسمية 
وتوزيع األدوار وحضور فاعل على األرض، كون التحديات كبيرة وأن عملية االنضمام 
تترجم عملية االنضمام  بناء سياسات وتدخالت  إلى  غير كافية، وما زالت حتتاج 
بشكل فعلي وتطبيقها، فما زلنا بحاجة إلى إقرار سياسات وإجراءات وقائية فاعلة 

حتّد من جرائم قتل النساء.
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موجبات التطبيق القضائي التفاقية »سيداو« 3

تشير املادة 27 من اتفاقية )فيينا( لقانون املعاهدات لسنة 1969 إلى أنه »ال يجوز 
تنفيذ  في  كمبرر إلخفاقه  الداخلي  قانونه  بنصوص  يحتج  أن  معاهدة  في  لطرف 

املعاهدة، وال تخل هذه القاعدة باملادة 46.«

اخلي أو الوطنّي على بنود اتفاقّيات  وإذا كان من الثابت أّن مسألة اعتماد القاضي الدَّ
املعاهدة  تتبوأها  التي  املكانة  على  تتوقف  دولته،  بها  التزمت  التي  اإلنسان  حقوق 
اخلّية التي تختلف من دولة إلى أخرى، ومعاجلة  الّدولية في املنظومة القانونّية الدَّ
اآللّيات القانونّية التي متّكنه من تطبيق نصوصها بعد أْن تكون الّدولة قد َعَمدت 
إلى إدماج التزاماتها االتفاقّية، يحيلنا هذا املوضوع إلى مسألة ما يُسّمى بـ »العالقة 
منذ فترة زمنّية. فإذا  ُمعتبراً  إثراًء  تَعِرف  التي  والّداخلّي«  الّدولي،  القانونيْن:  بني 
كان موقف القانون الّدولّي من هذه العالقة يشهد تكّريس مبدأ ُسمّو القانون الّدولّي 
على القانون الّداخلّي: فقهّياً، أو اتفاقّياً، أو قضائّياً، فإنَّ دساتير الّدول تعِرف حلوالً 
لم  أنَّ منها من  املتعّددة، نالحظ  الّدساتير  وبتفّحص  توّجهاتها.  باختالف  مختلفة 
يكتِف بتكّريس االتفاقّيات الّدولية فحسب ، بل توّسع أيّضاً ليعتمد مصادر القانون 
املنّظمات  العاّمة، وحتى قرارات  القانون  ُعرٍف دولّي، ومبادئ  ِمْن  الّدولي األخرى 

الّدولّية، وهو حال معظم الّدساتير الغربية38.

أّن القانون األساسي الفلسطيني املعّدل  وفي النظام الدستوري الفلسطيني، جند 
آليات املصادقة على االتفاقيات الدولية مثلما  لسنة 2003، لم يرد فيه نص يبني 
الفلسطيني  الوزراء  أن مجلس  إلى  اإلشارة  مع  املقارنة،  الدستورية  الوثائق  نّصت 
والذي  الثنائية،  االتفاقيات  توقيع  بشأن  لسنة 2004م   )51( رقم   قرار  قد أصدر 
حظر توقيع أية اتفاقية ثنائية من ِقبل أية جهة رسمية فلسطينية إال بعد املصادقة 
عليها من ِقبل مجلس الوزراء، بينما نّصت املادة )79( من النسخة الثالثة املعدلة من 

مشروع الدستور الفلسطيني على آلية محددة لذلك39 .

38  سامية بوروبة، مرجع سابق، ص 25.
حلقوق  املستقلة  الهيئة  منشورات  العامة،  واحلريات  للحقوق  القضائية  احلماية  األشقر،  أحمد  القاضي  أنظر،    39

اإلنسان/ فلسطني، 2013، ص 14.
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لسنة  املعّدل  الفلسطيني  األساسي  القانون  في  نص  وجود  عدم  من  الرغم  وعلى 
2003 يحدد مرتبة االتفاقيات الدولية بالنسبة للقوانني الوطنية، وعلى الرغم من 
عدم اتضاح العالقة بني ما تضمنته املواثيق الدولية اخلاصة باحلقوق واحلريات 
العامة وما تضمنه القانون األساسي الفلسطيني من حقوق وحريات، فإننا جند بأّن 
القانون األساسي الفلسطيني لسنة  2003 قد نّص على العديد من احلقوق الواردة 
في الشرعة الدولية حلقوق اإلنسان، على الرغم من أّن هذا التنصيص قد افتقر إلى 
العديد من مبادئ حقوق اإلنسان الواردة في العهود واملواثيق الدولية، األمر الذي ال 
يعفي السلطة الوطنية الفلسطينية من تطبيق هذه القواعد غير املنصوص عليها في 
تصرفاتها جتاه األفراد، ذلك أن السلطة الفلسطينية »ملزمة بتطبيق أحكام القانون 
الدولي العرفي  حلقوق اإلنسان، وانعكاساً لذلك، فإّن القانون األساسي الفلسطيني 
ال يعتبر املصدر الوحيد للحقوق واحلريات العامة في النظام الدستوري الفلسطيني، 
إذ أن املصادر الدولية العرفية حلقوق اإلنسان تعكس نفسها وتفرض حضورها على 
واقع حقوق اإلنسان وحرياته في فلسطني، السيما أّن القانون األساسي الفلسطيني 
في املادة )10( قد نّص على أّن »حقوق اإلنسان وحرياته األساسية ملزمة وواجبة 
االحترام«، وإلزام السلطة الوطنية الفلسطينية بالعمل دون إبطاء على االنضمام إلى 
اإلعالنات واملواثيق اإلقليمية والدولية التي حتمي حقوق اإلنسان، حيث يستفاد من 
»اعتبار حقوق اإلنسان ملزمة وواجبة االحترام بالتالزم مع الدعوة إلى االنضمام 
صفة  تكتسب  اإلنسان  حلقوق  الدولية  املصادر  بأّن  الدولية،  واملواثيق  لإلعالنات 

االلتزام األخالقي والقانوني في النظام الدستوري الفلسطيني«40.

النظام  فإن  النفاذ،  حيز  ودخلت  االتفاقية  هذه  على  صادقت  فلسطني  إّن  وحيث 
القضائي بات ملزماً بتطبيق هذه االتفاقية بقراءة ذلك مع القانون األساسي الذي لم 
يحدد أية اشتراطات دستورية للمصادقة على نفاذ االتفاقية الدولية، بل على العكس 
من ذلك، نص القانون األساسي الفلسطيني بوصفه الوثيقة الدستورية السارية في 
بنشر  فلسطني  دولة  تقوم  وأن  اإلنسان،  مبادئ حقوق  إلزامية  على  العاشرة  املادة 
االتفاقيات في الصحف الرسمية الفلسطينية، مبا فيها اتفاقية »سيداو« لتاخذ قوة 

القانون للتطبيق في احملاكم الوطنية.

40  املرجع السابق، ص 15.
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خطوة  أن  وتوثيقه،  املرأة  مركز  رصد  عملية  تبني  العملي،  التطبيق  مستوى  على 
يتعلق  فيما  يذكر  شيء  أي  األرض  على  تغّير  لم  “سيداو”  اتفاقية  إلى  االنضمام 
بواقع جرائم قتل النساء، ولم يلمس املركز أي تطور في عملية إجراءات التقاضي 
املتعلقة بجرائم قتل النساء، إذ ما زالت إجراءات التقاضي تعاني من مجموعة من 
اإلشكاليات التي تلقي بظاللها على قضايا النساء في احملاكم الفلسطينية، وأيضاً 
على وصول النساء إلى العدالة واإلنصاف، حيث إن  األدوار التخصصية ما زالت 
غير قائمة، إضافة إلى أن الفصل بني السلطات ما زال ضعيفاً، مما حّد من قدرة 
ضوابط  دون  فلسطني،  في  العدالة  قضايا  على  إيجاباً  التأثير  في  العدالة  نظام 
موضحة ومبينة للجميع على حد سواء، واستناداً ملا ذكرناه سابقاً فما زال الوصول 
تعبير عن  بنيوية ووطنية، وهو  يواجه صعوبات وحتديات ذات عالقة  العدالة  إلى 
األطراف  جميع  بني  ملحوظاً  تقّدماً  هناك  أن  العلم  مع  املغلقة،  األحادية  الرؤى 
في محاولة  إعداد  ُقدماً  املدني ماضيان  بعد عملية االنضمام، فالدولة واجملتمع 
شديد،  ببطء  تسير  اخلطوات  زالت  ما  ولكن  املعنية،  اللجنة  إلى  االتفاقية  تقرير 
وما زال صناع القرار الفلسطينيني يفتقدون إلى اإلرادة السياسية احلقيقية لوضع 
تغيير  في  بدورها  ستسهم  التي  واإلجراءات،  بالتدابير  املتعلقة  التنفيذية  البرامج 
الثقافة اجملتمعية السلبية، فقد أظهرت النتائج أن الثقافة ما زالت هي التي حتكم 
عقلية الرجال أينما تواجدوا في األسرة، أو في اجملتمع، أو في قطاع العدالة، أو في 
اجلامعة، أو في كل مكان؛ لذلك نحن نرى أن االنضمام ال ميكن أن يكون نافذاً على 
االجتماعية  النظم  بإعادة هيكلة  البدء  تتولى  إرادة سياسية حقيقية  بدون  األرض 
تغيير  إلى  املرافقة  الوطنية  اخلطط  تنفيذ  جتاه  املسار  تصويب  وإعادة  القائمة، 
االنتشار مع  يتطلب فتح ورشة عمل وطنية واسعة  السائدة، مما  الذهنية  النماذج 
جميع الفئات دون استثناء؛ لنقاش أوضاعنا االجتماعية والثقافية السائدة، وبخاصة 
أننا نتحدث عن تغيير منوذج ذهني يترجم بسلوك اجتماعي معني، واستثمار فرصة 
االنضمام إذ باإلمكان استثمارها، وفي الوقت نفسه تشكل حتدياً كبيراً أمام جميع 
األطراف لن يتحقق بدون فتح باب النقاش الفاعل بني جميع األطراف وعلى كافة 
املستويات، وإشراك غالبية الفئات للوصول إلى قواسم مشتركة نستطيع أن نبني 

عليها برامج تدخلنا. 
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التدخالت التشريعية 4

اعتبر مركز املرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي خطوة التدخل التشريعي قدم حل 
جزئي، ما زالت بحاجة إلى استكمال، وقد وقع هذا التعديل في جانبني وهما:

إلغاء و/او تعديل نصوص قانونية • 

املادة 340 من قانون العقوبات النافذ في الضفة الغربية، وتعديل املادة 18 من قانون 
العقوبات النافذ في قطاع غزة

أقدم رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بإصدار قراًر بقانون بتاريخ 2011/5/15 
بتعديل قانون العقوبات41 رقم )16( لسنة 1960 النافذ في الضفة الغربية وقانون 
العقوبات42 رقم )74( لسنة 1936 النافذ في قطاع غزة، ويشير مطلع هذا القرار 
بقانون إلى أنه قد استند في إصداره إلى أحكام املادة )43( من القانون األساسي 
العقابية  القوانني  وإلى  التشريع(،  في  للرئيس  االستثنائية  )الصالحيات  املعّدل 
املذكورة، وإلى قرار مجلس الوزراء43 رقم )13/37/07/م.و/س.ف( لسنة 2010 
بشأن التنسيب لرئيس السلطة الوطنية بتعليق العمل مبواد القانون املتعلقة باجلرائم 
الواقعة على خلفية )شرف العائلة(، وقد استهدف مضمون القرار بقانون إلغاء44 
نص املادة )340( من قانون العقوبات لعام 1960 اخلاصة باألعذار القانونية املُِحلة 
واخملففة في القتل في أحوال التلبس بالزنا والفراش غير املشروع، كما استهدف 

رقم  الرسمية  اجلريدة  عدد  من   374 الصفحة  على  القانون  هذا  نشر   ،1960 لسنة   )16( رقم  العقوبات  قانون     41
)1487( الصادر بتاريخ 1/ 5 / 1960 م. وأعلن عن تصحيح األخطاء املطبعية الواردة فيه مبوجب اإلعالن املنشور 
في الصفحة )505( من العدد 1489 من اجلريدة الرسمية الصادر بتاريخ 16 / 5 / 1960، وقد حل بصدوره محل 
قانون العقوبات املؤقت رقم )85( لسنة 1951 املنشور في الصفحة 1207 من العدد 1077 من اجلريدة الرسمية 

الصادر بتاريخ 17/ 7 / 1951، انظر الرابط لالطالع على نصوص القانون:
http://library.pal-plc.ps/records/1/2943.aspx

42   قانون العقوبات رقم)74( لسنة 1936 ساري في احملاكم الفلسطينية في قطاع غزة، من إرث املصريني، لالطالع 
على نصوص القانون انظر الرابط:

nadplo.topuphost.com/records/1/1291.aspx/
43   قرار مجلس الوزراء رقم )13/37/07/م.و/س.ف( لسنة 2010 بشأن التنسيب لرئيس السلطة الوطنية بتعليق 

العمل مبواد القانون املتعلقة باجلرائم الواقعة على خلفية »شرف العائلة انظر الرابط
http://www.qanon.ps/news.php?action=view&id=251» 

44   املادة 340 من قانون العقوبات رقم 16 للعام 1962 هي العذر في القتل انظر الرابط لالطالع على 
ttp://www.mowa.pna.ps/Local_laws/LL11.pdf :تفاصيل النص
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قطاع  في  الساري   1936 لعام  العقوبات  قانون  من   )18( املادة  نص  تعديل   أيضاً 
غزة45، اخلاصة بقبول املعِذرة في ارتكاب أفعال يعتبر القيام بها جرمية لوال وجود 
تلك املعِذرة في حاالت تندرج في إطار»الدفاع الشرعي«، وذلك بإضافة عبارة )وال 
يشمل ذلك جرائم قتل النساء على خلفية »شرف العائلة«( في آخر النص العقابي 

املذكور.

املذكور،  النص  من  العائلة  شرف  خلفية  على  النساء  قتل  جرائم  استثنى  بحيث 
وإصدار قرار بقانون لتعديل بعض املواد في قانون العقوبات، لكن اعتبر املركز بعد 
جتربته الطويلة في التعامل مع قانون العقوبات في احملاكم الفلسطينية، أن التعديل 
احلاصل بشكله وبطريقته احلالية لن يشكل األداة السحرية حلل املشكلة، وبخاصة 
ومدروس  معّمق  حتليل  على  ومبني  شمولية  دراسة  سياق  في  يأت  لم  التعديل  أن 
املشكلة  تدخل تشريعي حقيقي يالمس  بناء  وعليه مت  كافة جوانبها،  للمشكلة من 
بعد  برادعية(  )آية  مقتل  إثر  على  التعديل  جاء  بل  النساء،  تواجها  التي  احلقيقية 
حتويلها إلى قضية رأي عام، وأثناء لقاء تلفزيوني جاء االتصال من أمني عام ديوان 

الرئاسة وأفصح عن نية الرئيس بالتعديل املذكور.

البيئة  حتليل  ثَم  ومن  شمولي،  بشكل  التشريعية  البيئة  دراسة  عدم  يعني  وهذا 
وحتليل  التشريعية  البيئة  فهم  عدم  عنه  نتج  مما  شمولية  أكثر  تعديل  واستصدار 
التعديل  جعل  مما  وحجمها،  وآثارها  انتشارها  ومدى  وأبعادها،  وبياناتها  املشكلة 

تعدياًل مجزوءاً ال يفي بالغرض املنشود.

مصطلح  أن  وبخاصة  التشريعي،  التدخل  حرفية  في  إشكالية  وجود  إلى  إضافة 
»بداعي الشرف« غير واردة أصاًل في قانون العقوبات، وبالتالي كان يقتضي تدخاًل 
أكثر حرفية وشمولية، وليس تدخاًل فورياً، يأتي في سياق ردة الفعل، وهذا ما مت 
سحبه على التعديل الذي استهدف املادة 18 من قانون العقوبات الساري في قطاع 
غزة، فالفهم غير واضح جتاه املادة، وما عالقتها بجرائم قتل النساء، فتعديل النص 
تعديل  أغفل  أنه  وبخاصة  املنشود،  الغرض  يلبي  وال  الظاهرة،  من  احلّد  يخدم  ال 

45   املادة 18 من قانون العقوبات 74 للعام 1936 الساري في قطاع غزة وهي بعنوان الضرورة لالطالع 
ps://www.unodc.org/tldb/pdf/Palestine/PAL_Penal_ على التفاصيل انظر الرابط

Code_1936_AR.pdf
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أن  الطبيعي  وكان من  النافذ في قطاع غزة46،  العقوبات  لقانون  األمر رقم )102( 
يستهدف التعديل القرار بقانون، كونه يتيح أسباباً قضائية مخففة تنطبق على أغلب 

اجلرائم. 

بعد االطالع والتحليل فقد الحظنا أن التدخل التشريعي أتى في إطار ردة الفعل 
على ارتكاب جرمية بعينها، وحني العودة إلى حتليل إجراءات احملاكم املتعلقة بجرائم 
قتل النساء، وجدنا أن هذا التعديل ال يكفي حلل املشكلة احلقيقية التي تعاني منها 
النساء، عالوة على ذلك فالتعديل التشريعي أتى بشكل مجرد وسطحي، ولم  تتبعه 
التعديل وتتكامل معه، ولم  املعالم ممنهجة، تترجم استخدام هذا  سياسة واضحة 
الرسمية  اجلهات  بني  والتكامل  بالتعاون  تنفيذها  يتم  وطنية  خطط  إعداد  يتبعه 

واجلهات غير الرسمية.

نحن ما زلنا نواجه ثقافة عاتية جتاه جرائم قتل النساء، حتتاج إلى خطط واضحة 
إلى  إضافة  واملسؤوليات،  واألدوار  الزمنية،  واملدة  واألولويات،  واألهداف  املعالم 
آليات التقييم واملتابعة بالتعاون والشراكة الكاملة مع اجملتمع املدني استنادا ملا تنص 
بني  الفعالة  الشراكة  أكدت   التي  للعام 2016-2014،  الوطنية  التنمية  عليه خطة 

اجلهات املعنية وغير الرسمية في مختلف مجاالت اخلطة.
تعديل املادة 98 من قانون العقوبات النافذ في الضفة الغربية 5

للمادة  لعام 1960  العقوبات رقم 16  بقانون قانون  الثاني قراراً  التعديل  استهدف 
98 اخلاصة باألعذار القانونية اخملففة. وفي احلقيقة لم يتم استخالص الدروس 
اقتصرت  أي  نفسها،  اإلشكالية  تكرار   ومنع  األول  القانوني  التعديل  من  والعبر 
التعديالت على رّدة الفعل دون العودة للدراسة املستفيضة والشاملة الرتفاع نسبة 
جرائم قتل النساء، بل مت تكرار ذلك مما كان له األثر السلبي على حياة النساء، وعند 
العودة إلى الدراسات واملؤشرات واإلحصائيات والبيانات املتعلقة بتحليل إجراءات 

46   نص األمر 102 الصادر 30/كانون الثاني للعام 1950 ينص يجوز في مواد اجلنايات إذا اقتضت أحوال اجلرمية 
املقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة تبديل العقوبة على الوجه اآلتي: عقوبة اإلعدام بعقوبة األشغال 

الشاقة املؤبدة واملؤقتة. لالطالع على النص الكامل زوروا الرابط:
http://www.qanon.ps/news.php?action=view&id=6151
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احملاكم47 املتعلقة بجرائم قتل النساء، يتضح أن اإلشكالية48 تتمحور بشكل أبرز حول 
املواد )99(، واملادة )100( من قانون العقوبات اخلاصة باألسباب اخملففة القضائية 
التقديرية في اجلنايات واجلنح، والتي ميكن أن يلجأ إليها القضاء في تخفيف عقاب 
اجلاني في حاالت قتل النساء أو إيذائهن، وبخاصة عندما يكون هناك إسقاط احلق 
الشخصي بتلك اجلرائم واملستند للثقافة االجتماعية السائدة، أو حتى إذا تركت هذه 
القضايا للسلطة التقديرية للقاضي، بحيث ينظر لكل قضية بشكل مستقل وحسب 
ظروفها ومالبساتها، ويترك اجملال مفتوحاً خاصة في ظل قانون عقوبات ال يجدد 

طبيعة  تلك األسباب أو ماهيتها، وال يضع ضوابط على احملكمة الستخالصها. 

فما زالت هذه العالجات تأخذ أشكال الترقيع القانوني حتى على املستوى التشريعي، 
ولم تخدم الغرض كونها لم حتّد من ظاهرة جرائم قتل النساء؛ لعدم شمولية املعاجلة 
التشريعية بحيث تشمل دراسة جميع املواد التي تتعرض لقضايا جرائم قتل النساء، 
ولكن طاملا أن هناك إرادة للمعاجلة التشريعية على مستوى قانون العقوبات، وطاملا 
يوجد هناك انضمام للمواثيق واالتفاقيات الدولية، والتزام دولي بإنفاذ االتفاقيات 
العقوبات،  بإقرار مشروع قانون  التشريعي، كان من األجدى أن نفكر  على املستوى 

بحيث يكون منسجماً بالكامل مع املعايير الدولية حلقوق اإلنسان.

فمنذ العام 2012 بدأ العمل على التعديالت، أي ما يقارب 4 سنوات لتعديل 3 نصوص 
في قانون قدمي باٍل ومهترء، وال يوائم حركة التطور االجتماعي واالقتصادي والثقافي 
التي يشهدها اجملتمع الفلسطيني، وينطوي على العديد من النصوص التمييزية، بل 
كتب بروح متييزية مبنية على ثقافة اإلقصاء والعزل، فهذه املدة أكثر من كافية للنقاش 
إلى عدم وجود رؤية وإرادة  القانون، مما يشير  التفصيلي الشمولي وإقرار مشروع 

وخطة واضحة في املعاجلة على املستوى التشريعي.

47   انظر/ي دراسة مركز املرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي »حتليل  األحكام القضائية الصادرة بحق مرتكبي جرائم 
قتل النساء/2011

الشرف في فلسطني )بني  بداعي  النساء  اإلنسان«جرائم قتل  العدالة وحقوق  القاضي أحمد األشقر  انظر/ي دراسة 
التشريع واالجتتهاد( نيسان 2014

48   املادة 99- العقوبات على اجلرائم عند توفر أسباب مخففة املادة 100- تأثير  األخذ باألسباب اخملففة في حالة 
اجلنح. ووجوب تعليل القرار عند األخذ باألسباب اخملففة، لالطالع على النص الكامل زيارة الرابط:

 ttp://www.mowa.pna.ps/Local_laws/LL11.pdf 
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زالت  فما  الشرف(،  )جرائم  القتل  املنظم جلرائم  القانوني  باإلطار  يتعلق  فيما  أما 
تسري في احملاكم قوانني ال عالقة لها بالفلسطينيني/ات، بل وضعتها دول وحكومات 
مختلفة كانت تنتهك حق الفلسطينيني في حق تقرير املصير، وتفرض سلطتها على 

فلسطني دون وجه حق، وتأتي كما يأتي: 

ترتكز السياسة التشريعية لقانون العقوبات األردني لسنة 1960 املطّبق في أراضي 
غزة،  قطاع  في  املطّبق   1936 لسنة  االنتدابي  العقوبات  وقانون  الغربية،  الضفة 
التي  األفعال  بتجرمي  مبوجبه  تقوم  نصوص  خالل  من  اجلنائية  احلماية  تتناول 
تنتهك حقوق اإلنسان بشكل عام، وأيضا جترمي فعل القتل، وهذا مبضمونه يحمي 
احلق في احلياة، ولكن في الوقت ذاته مينح القانون أعذاراً مخففة ملرتكبي جرائم 
قتل اإلناث )جرائم الشرف( من خالل العذر اخملفف، وكذلك العذر احملل بالرغم 
إال  العذرين  بهذين  يتعلق  فيما  وبخاصة  القوانني،  تلك  على  احلاصل  التعديل  من 
يتمثل  التشريعية ساعد في خلق سلوك اجتماعي  السياسة  تركته  الذي  أن اإلرث 
بالرضى عن مرتكبي مثل هذه اجلرائم، بل إن اجملتمع بأسره يجد مبرراً ملن يرتكب 
هذه اجلرائم، فقد أسهمت القوانني السارية في جتسيد ثقافة اجملتمع التي تتهاون 
الفاعلة في اجملتمع،  الفئات  نالت من غالبية  مع مرتكبي جرائم قتل اإلناث، وقد 
وأصبحت السمة السائدة ملكّونات اجملتمع، وهي قبول مثل هذه األفعال اجلرمية 

حتت مظلة حجج واهية على هذا الصعيد. 

مرتكبي  أمام  مفتوحاً  الباب  تركت  فقد  القوانني،  هذه  باستغالل  يتعلق  فيما  أما 
اجلرائم للتحايل على القانون واستغالله، فغالبية مرتكبي جرائم قتل اإلناث والتي 
باعتبار  العائلة«  »شرف  انتهاك  تهمة  بتلفيق  القاتل  يأخذ  بالشرف،  لها  عالقة  ال 
املصطلح يتم التعامل معه مبثابة تصريح للقتل، وهو صك براءة من أجل اإلفالت من 
العقاب، علماً بأن غالبية اجلرائم ال تقع ضمن السلوك اجلنسي أو ما شابه، ولكن 
الثقافة  إلى  األصل  في  واملستند  السنوات  منذ عشرات  املوروث  التشريعي  اإلرث 
اجملتمعية، أسهم في جتسيد العديد من النماذج الذهنية التي تترجم بسلوك التمييز 

وعدم املساواة في التعامل مع مظاهر العنف وارتكاب اجلرائم ضد النساء. 

ولكن تكمن اخلطورة في مسألة تهاون القانون والقضاء في جرائم قتل اإلناث، مما 
يترك اجملال أمام كل فرد بتفسير احلق مبا يراه مناسباً، استناداً للسلطة التقديرية 
املمنوحة للقضاة، مما يحول دون مأسسة اتخاذ احلق، وتبقى حرية األفراد بأخذ 
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إلى استغالل  أو مؤطرة، وهناك مؤشرات تشير  بدون حدود منظمة  احلق مباحة 
تلك األسباب اخملففة، سواء على املستوى الفردي والعائلي، أو على مستوى القضاء.

املرأة لإلرشاد  مركز  به  قام  الذي  والتوثيق  الرصد  لنتائج  والتحليل  االطالع  بعد 
بها  قضت  التي  النساء  قتل  قضايا  في  احملاكم  إجراءات  بعض  وحتليل  القانوني، 
في  ترتكز  األحكام اخملففة  أن  يظهر  النساء،  قتل  الفلسطينية في جرائم  احملاكم 
االجتماعي  للعرف  اخملالف  السلوك  تصنيف  إلى  العقوبة  تخفيف  على  البحث 
السائد، وهذا كان واضحاً في نتائج دراسة املركز والدراسات األخرى التي ذكرناها 
سابقاً، واعتبار معيار مخالفة السلوك لتصنيف الثقافة السائدة هو احملدد الرئيسي 
النساء،  قتل  جرائم  مرتكبي  على  املفروضة  العقوبات  القضية، ونوعية  مسار  في 
علماً بأن هناك تشدداً من ِقبل القضاء في عملية التكييف القانوني للجرائم، ولكن 
حني النظر بتمعن في كيفية استخدام األعذار اخملففة في جرائم قتل النساء، يتضح 
إلى  يشير  مما  إصدار األحكام،  عند  التطبيقي  والبعد  النظري  البعد  بني  التباين 
ترد  وأسباب  مخففة،  أعذار  إليجاد  اجلادة  باحملاولة  سيقومون  القضاة  بعض  أن 
إلى وجود أعذار من أجل تخفيف العقوبة على املتهمني، وهذا بدوره  يضاعف من 
قتل  جرائم  ملرتكبي  ردع  عملية  تشّكل  ال  األحكام  كون  القتل،  جرائم  ظاهرة  حّدة 
النساء، فإذا ما استمر حال القضاء في التعامل بهذه الطريقة مع املتهمني سيسهم 
في سياسة اإلفالت من العقاب، وعدم إيقاع عقوبة رادعة بحق مرتكبي جرائم قتل 
النساء، ويشّكل عاماًل مشجعاً للجناة بارتكاب جرائمهم دون خوف من إيقاع عقوبة 

رادعة بحقهم.

من جانب آخر هناك مشكلة ما زالت قائمة، وهي استخدام إسقاط احلق الشخصي 
كسبب مخفف في احلكم عن مرتكب جرمية قتل النساء، أي مبعنى إذا تنازل أي من 
الورثة عن احلق الشخصي في قضايا جرائم قتل النساء يعتبر ذلك سبباً مخففاً، 
علماً بأن إسقاط احلق الشخصي ينطبق في غالبية األحكام القضائية في اجلرائم 
ولكن  أولى،  درجه  محكمة  بصفتها  البداية  محاكم  عن  الصادرة  اخملتلفة  األخرى 
هناك اختالف واضح بني اجلرائم، فجرائم قتل النساء تختلف في املضمون، بحيث 
أو  األب،  يكون  أن  فإما  الورثة،  أحد  يكون  ما  عادة  النساء  قتل  مرتكب جرمية  إن 
األخ، أو اخلال، أو األم أحياناً، لذلك فإن مسألة إسقاط احلق الشخصي تستفيد 
منه العائلة ومرتكب اجلرمية، واملتضرر هي املرأة التي نفذت اجلرمية بحقها، ومن 
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السهل جداً أن يقوم أحد األقارب من الدرجة األولى كما أشارت البيانات املتوفرة 
لدينا، وعليه هو أيضاً أن يكون اخملّول بإسقاط احلق الشخصي، بل تسارع العائلة 
بانتداب أحد الورثة ليقوم بإسقاط احلق الشخصي ليتوفر سبب تخفيف العقوبة 
عن مرتكبي جرائم قتل النساء، ففي حال استمرت هذه اإلجراءات التي تساعد في 
تخفيف األحكام ستبقى جرائم قتل النساء تزداد وتنتشر بسبب عدم وجود عقوبات 
رادعة بحق اجلناة. أما فيما يتعلق بدور القضاء فإسقاط احلق الشخصي يضعف 
ارتكب  من  بحق  رادعة  بإيقاع عقوبات  اجلناة  ردع  على  الفلسطيني  القضاء  قدرة 
جرمية قتل النساء، وأيضاً إزالة البعد اجلرمي عن مرتكب هذا النوع من اجلرائم، 
كما يضعف دور منظومة احلماية القضائية حلق النساء في احلياة، مما يستوجب 
من  للحّد  املناسبة  احللول  وإيجاد  البعد،  هذا  دراسة  العالقة  ذات  األطراف  على 
على  مضامينها  في  تنطوي  التي  اخملففة  األسباب  من  اجلرائم  مرتكبي  استفادة 
أسس الثقافة اجملتمعية السائدة والقوانني القدمية البالية، التي ال تتناسب وتطور 

احلياة االجتماعية والسياسية والثقافية الفلسطينية.

لم يقتصر استخدام األسباب اخملففة على ما مت ذكره سابقاً، بل امتد احلال إلى 
موضوع ُعْمر املتهم أو مرتكب اجلرمية، سواء أكان حديث السن أم مسناً، أم ظرف 
الدعوى، وفي كلتا احلالتني يتم استخدام ذلك من أجل التخفيف في األحكام، وهذا 
يحتاج إلى حتليل ودراسة وافية، كون هذه األسباب اخملففة هي أسباب عامة، ولكن 
تناقضها مع ما نصت عليه  بالرغم من  القضايا  في بعض  يتم استخدامها أحياناً 
املادة 3/100 من قانون العقوبات رقم 16 لعام 1960، التي أوجبت أن يكون العذر 
اخملفف محلاًل حتلياًل وافياً، وهناك دالئل مقنعه الستخدام هذا العذر، ولكن في 
يتم استخدام كافة األسباب  الفعلي  التطبيق  الواقع االجتماعي احلالي وفي حالة 
اخملففة انطالقاً من القاعدة االجتماعية التي تبيح ارتكاب هذا النوع من اجلرائم 

إذا ما مت ربطه مبفهوم الشرف التقليدي.
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التدابير املؤسساتية التي اتخذتها النيابة العامة في قضايا قتل  •
النساء49: 

تشير البيانات أعاله حول قضايا قتل النساء بشكل خاص، والتقارير اخملتلفة حول 
قضايا العنف ضد النساء، باعتبارهن من الفئات املستضعفة في اجملتمع، فقد دأبت 
النيابة العامة التخاذ العديد من التدابير التي من املمكن أن تعمل على تعزيز حماية 
النساء، وسالمتهن البدنية والنفسية، وأمنهن االجتماعي، ومحاسبة اجلناة بهدف 

حتقيق الردع العام والردع اخلاص ومنها:

• اإلشراف 	 مهمة  ومنحها  العام،  النائب  مبكتب  االجتماعي  النوع  وحدة  تفعيل 
على عمل احملافظات الشمالية في التعامل مع قضايا العنف ضد النساء في 
مرحلتي التحقيق والترافع، وتطوير إستراتيجيات لتعزيز قدرات أعضاء النيابة 
هذه  في  اإلدانة  معدل  ولرفع  وحساسيتها،  القضايا  هذه  مع  للتعامل  العامة 
اجلرائم، تكريساً لذلك، مت تخصيص 14 وكيل نيابة عامة للتحقيق والترافع في 
قضايا العنف ضد النساء واألطفال في احملافظات الشمالية )الضفة الغربية(، 
القضايا  هذه  مع  التعامل  على  الفريق  ويحرص  ذكور،   8 مقابل  إناث   6 منهم 
أثناء التحقيق والترافع بحساسية وبسرية عاليتني مع مراعاة سرعة اإلجراءات 

الواجب اتخاذها.

• للنوع 	 وحساسة  عادلة  موحدة  عمل  إجراءات  تطوير  على  حالياً  العمل  يتم 
االجتماعي؛ بهدف توحيد  اإلجراءات املتخذة في التحقيق والتحويل، ومقاضاة 

قضايا العنف ضد النساء في جميع النيابات.

• ظروف 	 في  الوفاة  أو  االنتحار  حاالت  بالتحقيق في  العامة  النيابة  تتوسع 
العديد من  كانت هنالك شبهة جنائية، فقد كشفت  إذا  فيما  للتأكد  مشبوهة 

49   صفحة النيابة العامة/فلسطني
http://www.pgp.ps/ar/Pages/default.aspx  

دنيا الوطن مت نشرة 2015/12/6 للمزيد انظر

http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2015/12/06/826725. ..  
 html#ixzz448ImZUzs 
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التحقيقات في حاالت انتحار النساء والفتيات، أو في حاالت الوفاة في ظروف 
مشبوهة بأنها حاالت قتل، وفي حاالت محددة عند الكشف عن بينات جديدة، 
يعاد فتح التحقيقات، وفي أحيان عدة أمرت النيابة العامة بإعادة فتح القبر 
كإجراء حتقيقي  لغايات كشف احلقيقية بعد أن مت اعتبار الوفاة طبيعية وتخلو 
من أية شبهة جنائية، أو حني يتم دفن اجلثمان دون تصريح دفن، فعلى سبيل 
قرية  من  مسّنة  مواطنة  جثة  باستخراج  تعليماته50  العام  النائب  أصدر  املثال 
مزارع النوباني في شهر نيسان 2014، ومت إحالتها إلى معهد الطب الشرعي 
عن  الكشف  بعد  قضائي  طبي  بتقرير  للوفاة  املباشر  السبب  حتديد  لغايات 
أن جثة  املتهم  في قضية أخرى، وخصوصاً  التحقيق مع  بيانات جديدة عند 
املواطنة قد مت دفنها من ِقبل ذويها دون أن يتم تبليغ النيابة العامة والشرطة، 
وقد تبّين بالتشريح أن الوفاة جنائية،  في حني ورد إلى النيابة العامة قضية 
كانت قد سجلت حتت شبهة جنائية، وبّينت نتائج التحقيقات أن الوفاة جاءت 

قضاء وقدراً.
أبعاد فنية مرتبطة بالبعد القانوني وتأثيرها على جرائم قتل  6

النساء

سنتناول في هذا اجلزء اخلبرة الفنية وأثرها على مسار العدالة اجلنائية، وبخاصة 
في مراحل التحقيق والبحث عن أركان اجلرمية، كما سيتم تناول واقع الطب العدلي 
إثبات  في  ذلك  وأهمية  االجتماعي،  النوع  منظور  من  والتدريب  التأهيل  من حيث 
في  النساء  إدماج  مدى  سنتناول  كما  النساء،  قضايا  جتاه  اجلرمي  الفعل  وقوع 
البحث اجلنائي  العدلي، وأهمية ذلك في تسهيل مهمة  الطب  الفنية في  الطواقم 
في إثبات وقوع اجلرائم املبنية على النوع االجتماعي، وتكييفها مبا يتالءم والبينات 
التي حتيط بطبيعة اجلرائم وآليات وقوعها، وهنا بالتحديد تقع أهمية دور الطب 
العدلي في توضيح الصورة املتعلقة بقضايا النساء، والتي عادة ما ينشر بأن النساء 
والفتيات هن من أقبلن على االنتحار، ففي حالة التحقيق وعملية استكمال البحث 
مسار  في  الفصل  كلمة  يقول  أن  العدلي  الطب  يستطيع  اجلثث  بتشريح  اجلنائي 

العدالة اجلنائية.

http://www.pgp.ps/ar/Pages/default.aspx 50  النيابة العامة/فلسطني
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يتمتع الطب العدلي مبكانة بارزة في مسار العدالة اجلنائية، في القضايا التي تستلزم 
اللجوء إلى اخلبرة الفنية، مثل جرائم القتل عموماً، كونه املسؤول عن استخالص 
الدليل الفني، الذي يلعب دوراً حاسماً في قواعد اإلثبات اجلنائي، والذي من شأنه 
أن يؤثر في مسار التحقيقات اجلنائية واألحكام القضائية. وبالرغم من أن التقارير 
الفنية للطب العدلي غير ملزمة للقاضي، إاّل أن حكمه يكون باطاًل إن تعّرض ملسألة 
فنية وبّت فيها برأيه الشخصي، إذ ينبغي عليه أن يعود للخبرة الفنية، وبالتالي فإن 
التقارير الفنية الصادرة عن الطب العدلي تشكل رافداً أساسياً لتحقيق العدالة من 
خالل إقامة الدليل على وقوع اجلرمية ونسبتها إلى املتهم، متى قامت على أسس 
الفنية  التقارير  تلك  فإن  ذاته  الوقت  وفي  واالستقاللية،  واملهنية  الكفاءة  ومعايير 
قادرة أيضاً على أن تقف حائاًل دون حتقيق العدالة، وعلى تضليل القضاة، إن شابها 
عيوب في تلك األسس واملعايير أو رافقها ضغط أو تهديد أو تأثير، وبخاصة من ِقبل 

السلطة التنفيذية وأجهزتها على أداء الطب العدلي وتقاريره الفنية.

الكشف  وفي  اجلنائي،  اإلثبات  في  عموماً  العدلي  الطب  دور  أهمية  من  وبالرغم 
الطب  وضع  أن  إاّل  الضحايا،  وإنصاف  العدالة،  ومرتكبيها، وحتقيق  اجلرائم  عن 
الشرعي في فلسطني كان وما زال يعاني من إشكاليات بنيوية بدءاً بالبنية القانونية، 
ومروراً باجلوانب السياساتية، وصوالً إلى الواقع العملي على األرض. ويزداد األمر 
الثقافة  تتداخل  املرأة عموماً، حيث  العنف ضد  أو  النساء  قتل  في جرائم  تعقيداً 
اجملتمعية السائدة والقوالب النمطية السائدة في النظرة للمرأة في هذا النوع من 

اجلرائم.

باعتباره  العدلي،  الطب  دور  حول  تساؤالت  إثارة  الورقة  من  اجلانب  هذا  يحاول 
يجر  لم  التي  النساء،  قتل  جرائم  في  اجلنائية  العدالة  حتقيق  في  أساسية  جهة 
التقليدية في  املعاجلات  تتعدى  أهمية خاصة،  يكسبه  قبل، مبا  عليها من  التركيز 
محاولة لتوسيع نطاق البحث في أداء منظومة العدالة في التعامل مع تلك اجلرائم، 
فلسطني،  في  العدلي  الطب  أداء  في  تؤثر  التي  اإلشكاليات  أبرز  عند  والوقوف 
وتأثيراتها احملتملة على جرائم قتل النساء في ظل ارتفاع حاالت جرائم قتل النساء 
في السنوات األخيرة، وبخاصة أن هذا اجلانب، مثل غيره من اجلوانب املتعلقة بأداء 
األجهزة األمنية واحملافظني وغيرهم من الالعبني األساسيني في مسار هذا النوع 
من القضايا اجلزائية، ما زال يحتاج لدراسة ومراجعة، كونه يفتقر إلى التحليالت 
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والدراسات واألبحاث الالزمة على هذا الصعيد.

مت إنشاء الطب العدلي مبوجب القرار الرئاسي رقم )24( لسنة 1994، الذي نص 
ووزارة  اإلدارية  الناحية  العدل من  وزارة  ويتبع  العدلي  للطب  »ينشأ مركز  أن  على 
بشأن  الوزراء  مجلس  قرار  صدر   2004 العام  وفي  الفنية«.  الناحية  من  الصحة 
املصادقة على الهيكل التنظيمي والوظيفي للطب العدلي، وقد جاء فيه أن اإلدارة 
العامة للطب العدلي واملعمل اجلنائي هي جزء من هيكلية وزارة العدل الفلسطينية، 
ومبوجب قرار مجلس الوزراء لعام 2010 فقد مت إنشاء املركز الوطني للطب العدلي 

في وزارة العدل على أن تدرج موازنته املالية ضمن املوازنة املالية لوزارة العدل. 

وقد مت تشكيل جلنة عليا مؤقتة للمركز51، أعّدت مشروع قانون املركز الوطني للطب 
العدلي في 2010، ولم يجر إقراره لغاية اآلن، علماً بأن اللجنة املذكورة مشّكلة من 
وزير العدل رئيساً، وزير الصحة أو من يفوضه نائباً، وممثل عن كل من وزارة الداخلية، 
والنيابة العامة، والقضاء الشرعي، ونقابة احملامني، ونقابة األطباء، وممثلني اثنني 
العامة  واإلدارة  العسكرية،  الطبية  اخلدمات  عن  الطب، وممثل  كليات  عمداء  من 
وبالتالي،  املدني.  اجملتمع  مؤسسات  عن  العدل، وممثلني  وزارة  في  العدلي  للطب 
فإنه ال يوجد قانون لغاية اآلن ينّظم عمل الطب العدلي في فلسطني، وال ياُلحظ 
وجود اجتماعات منتظمة للجنة العليا املؤقتة للطب العدلي لوضع اخلطط والبرامج 
الكفيلة بالنهوض بأداء الطب العدلي ومتابعتها، وما هو منشور بهذا اخلصوص على 
الصفحة اإللكترونية لوزارة العدل ال يتعدى ذكر قرار إنشاء املركز، واملصادقة على 
هيكله التنظيمي، وعضوية اللجنة العليا املؤقتة للمركز، وأنها أعّدت مشروع قانون 

بهذا اخلصوص دون نشر مسّودة املشروع أو اإلشارة ملعامله.

إن غياب قانون عصري ينّظم عمل الطب العدلي، ويكفل له االستقاللية عن السلطة 
األجهزة  وتوفير  احتياجاته،  لتأمني  مستقلة  مالية  موازنة  له  ويكفل  التنفيذية، 
واملستلزمات الفنية ألداء عمله على الوجه األكمل، وغياب أسس ومعايير وضوابط 

51   لالطالع واالستزادة انظر الرابط التالي:
https://ar-ar.facebook.com/JusticeInformation



72

موضوعية قائمة على اخلبرة والكفاءة »والتخصص« في تولي مهام الطب العدلي، 
وغياب معايير واضحة للرقابة والتفتيش على سالمة أداء الطب العدلي على أرض 
الواقع من شأنه أن يفتح اجملال أمام تدخالت السلطة التنفيذية وغيرها في أدائه 
وتقاريره الفنية، وأن يؤثر بالنتيجة على الدور املنتظر للطب العدلي في مسار حتقيق 

العدالة اجلنائية. 

وال شك أن النقص الكبير في الكوادر املتخصصة، الذي يعاني منه الطب العدلي 
برامج  وغياب  اجملال،  هذا  في  الفلسطينية  املرأة  دور  وغياب  الواقع،  أرض  على 
التدريب والتأهيل والتشجيع على البحث العلمي، وتوفير الكتب والدوريات العلمية 
اخملتصة، وغياب التجهيزات واملستلزمات الفنية التي يحتاجها، وغياب الرقابة على 
يفتح  أن  من شأنه  ومالياً  إدارياً  التنفيذية  السلطة  أدائه، وضمانات استقالله عن 
مدى  على  للوقوف  وحتليل؛  دراسة  إلى  حتتاج  التي  التساؤالت  من  للعديد  اجملال 
العدالة  حتقيق  إعاقة  أو  حتقيق  في  الفلسطيني  العدلي  الطب  يلعبه  الذي  الدور 

اجلنائية في جرائم قتل النساء.    
نتائج جرائم قتل النساء وآثارها  7

تناول هذا اجلانب في محاور عدة، األول سيركز على محور االعتداء على  سيتم 
احلق في احلياة، والثاني سيركز على محور اآلثار االجتماعية، والثالث سيركز على 
محور اآلثار النفسية، إضافة إلى محور اآلثار االقتصادية، وسيتم تبيان تلك اآلثار 
على حياة النساء والفتيات في عوائل الضحايا، مما يشير إلى استمرار انتهاك احلق 
العائلة ومينعهن من حتصيل حقوقهن  والفتيات في  النساء  في احلياة على جميع 

املشروعة.
االعتداء على احلق املقدس في احلياة• 

احلق في احلياة حق طبيعي ومقدس يحظر املساس به حتت أية ذريعة، انطالقا من 
كينونة اإلنسان والكرامة  اإلنسانية املتأصلة في كل إنسان ومن منطلق حق اإلنسان 
في تقرير مصيره، وعليه فقد نصت كافة الشرائع و األديان ومبادىء ومعايير حقوق 
اإلنسان، على جتسيد احلق في احلياة بوصفه حقاً مقّدساً وطبيعياً، وعلى الدول 

جميعاً أن تضع التدابير واإلجراءات التي حتمي هذا احلق.
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فانتهاك حق النساء في احلياة، هو ذو أثر مباشر على حياة املرأة، وهو أبشع أنواع 
يبيح  وقانوني  اجتماعي  إطار  في  يأتي  كونه  النساء،  لها  تتعرض  التي  االنتهاكات 
هذا النوع من االنتهاكات، مما يؤدي إلى توفير بيئة داعمة ومهيئة ملرتكبي جرائم 
قتل النساء، بل يتعدى األمر ذلك بحيث يتم االستفادة من كافة األسباب اخملففة 
السائد،  والعرف  االجتماعية  والثقافة  القوانني  عليها  تنص  التي  اجلناة،  ِقبل  من 
األمر الذي يترك آثاراً كبيرة على حياة النساء بشكل عام وعلى النسيج االجتماعي 
وجه  بدون  إنسانة،  حياة  بإنهاء  القيام  هو  وخطورة،  سوءاً  وأكثرها  خاص،  بشكل 
هو  ما  كل  إنهاء  يعني  احلياة  إنهاء  ومع  والظلم،  السوء  درجات  أعلى   وهذا  حق، 
ممكن، إنهاء مستقبل. كما يترك انتهاك احلق في احلياة آثاراً مباشرة وغير مباشرة 
على أسر الضحايا وبخاصة النساء والفتيات، حيث يبدأ األثر املباشر بالقتل، ومن 
ثم األذى البليغ و بالتحديد اإلصابات اخلطيرة، واإلهانة الشخصية واالجتماعية، 
واالضطهاد، واالنتهاكات األخرى حلقوق اإلنسان، كما تصبح النساء) األم( محّط 
منع  بالكامل جتاه  بواجبها  تقم  لم  املمتدة، كونها  والعائلة  األسرة  ِقبل   من  مالمة 
تعبيرهم-  السائد -على حد  االجتماعي  للعرف  مناقض  بسلوك  القيام  ابنتها من 
وحتميلها املسؤولية األولى واملباشرة عن تربية األبناء، وهنا يتم جتسيد التمييز ضد 
من  ويحّد  الطبيعية،  حياتهن  في  االستمرار  النساء عن  يعيق  بدوره  وهذا  النساء، 

قدرتهن عن مواجهة أمور احلياة واجملتمع في آن واحد.
آثار اجتماعية• 

بالنساء  التي تلحق  النساء مجموعة من اآلثار االجتماعية  تترتب على جرائم قتل 
اجملتمع  ميارس  بحيث  االجتماعية،  الصلة  وذات  الضحايا  عوائل  من  والفتيات 
للمجتمع،  مالمة  مكان  )األم(  تصبح  أن  مبعنى  اجلماعية«،  »العقوبة  بعد  عليهن 
وتتحمل مسؤولية ما تعرضت له الضحايا، كما تصبح  تعاني من عزلة اجتماعية،  
وكذلك تخضع للرقابة االجتماعية واألسرية من ِقبل األسرة والعائلة املمتدة ومن 
العائلة،  في  النساء  لدى  احلركة  حرية  تقييد  من  يزيد  مما  احمليط،  اجملتمع  ِقبل 
بحيث تصبح النساء تعيش في سجن عائلي ال تتمتع بأي من احلقوق الشخصية، 
وهذا بدوره يحّد من تطور النساء في تلك األسر والوصول إلى الفرص مثل التعليم، 

أو العمل، أو غير ذلك. 

إضافة إلى اآلثار غير املباشرة، تعاني النساء والفتيات من فقدان الثقة املتبادلة، 
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وتنمية الشعور باالنتقام، وعدم املباالة، إضافة إلى الشعور باليأس، عالوة على أن 
النساء أخوات أو قريبات ضحايا جرائم القتل يفقدن حقهن في فرص الزواج، أو 
احلق في اختيار الشريك، وهذا يعود إلى وصمة العار التي تلحق بهن نتيجة قتل 
إحدى قريباتهن بتلفيق جرمية الشرف، كعذر مخفف من أجل اإلفالت من العقاب.

اللواتي من أسر وقع فيها جرمية قتل  والنساء  للفتيات  السلبية  النظرة اجملتمعية 
بنظرة  محاطات  وهّن  وفاتهن  حتى  النساء  تعيش  بحيث  سلبية،  نظرة  هي  النساء 
سلبية من ِقبل اجملتمع؛ ألنها من أسرة تنحّط فيها القيم و األخالق، وهّن نساء من 
ساللة غير محترمة باملعنى االجتماعي، استناداً حلكم العرف السائد واملرتبط بأن 
جميع النساء في العائلة هّن مثيالت املرأة التي أخلّت بشرف العائلة على حد تعبيره.
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النتائج والتوصيات 

أبرز التقرير أن ظاهرة جرائم قتل النساء ما زالت مستمرة، وهذا ما عكسته عملية 
الرصد والتوثيق التي  يقوم بها مركز املرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي، بالرغم 
من وجود تباين في األعداد بني سنة وأخرى ألسباب اجتماعية وسياسية واقتصادية، 
ولكن مسار الظاهرة ما زال يزداد وميارس بأشكال ووسائل مختلفة، حيث تصدرت 
في األعوام األخيرة ظاهرة االنتحار بوصفها أحد أسباب الوفاة املعلن، ونحن بوصفنا 
مركزاً فقد أوضح حتليلنا املرتكز على منظومة حقوق املرأة والعدالة االجتماعية، أن 
الظروف البيئية احمليطة بالنساء واملبنية على التمييز القائم على النوع االجتماعي، 
تؤثر بشكل مباشر على ظروف حياتهن وواقعهن، وبخاصة املهمشات منهن، فظاهرة 

االنتحار لها أسبابها ودوافعها التي تخفى أحيانا عن الظاهر.

عالوة على التطورات احلاصلة خالل فترة كتابة التقرير، واملتمثلة باملكانة القانونية 
اجلديدة لفلسطني، وحصولها على مكانة الدولة “عضو مراقب” في األمم املتحدة، 
حلقوق  الدولية  االتفاقيات  إلى  فلسطني  دولة  انضمام  من  ذلك  على  ترّتب  وما 
»سيداو«  املرأة  التمييز ضد  أشكال  على جميع  القضاء  اتفاقية  فيها  اإلنسان مبا 
بدون حتفظ، مما له أثر إيجابي على تقّدم منظومة احلقوق إلى األمام، إضافة إلى 
استحداث بعض التدابير و اإلجراءات التي تخدم منظومة العدالة، ونخصص هنا 
إنشاء وحدة نيابة األسرة، فهذه التطورات يجب أن حتمل في جعبتها مجموعة من 

التدابير واللوائح التي تسهم في تطبيقها وتفعيلها على أرض الواقع،

 لكننا حتى كتابة هذا التقرير لم نلمس أي تقّدم محرز على صعيد الوفاء بالتزامات 
يتعلق  فيما  وبخاصة  االتفاقيات،  لهذه  االنضمام  مبوجب  املوّقعة   فلسطني  دولة 
بخاصة،  »سيداو«  واتفاقية  الدولية  االتفاقيات  مع  الوطنية  التشريعات  مبواءمة 
فالقوانني السارية ما زالت هي القوانني التمييزية البالية، والتي لم تواكب التطور 
االجتماعي والسياسي واحلقوقي، فقانون العقوبات الذي ال زال سارياً في احملاكم 
هو قانون رقم 16 لعام 1960، وقانون األحوال الشخصية 1976، إضافة إلى تشرذم 

منظومة القوانني بني الضفة وقطاع غزة والقدس.

وبالرغم من إجراء بعض التعديالت التشريعية التي صدرت بقرار من الرئيس، إال 
والتحليل  الدراسة  أساس  على  تقم  لم  كونها  شاملة،  وغير  مجزوءة  زالت  ما  أنها 
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الشامل للظاهرة، ولم يتم التعديل مبوجب االستعراض اجلّدي جلميع املواد العاملة 
أي  يحرز  لم  التشريعي  فالتعديل  وعليه  النساء،  قتل  بجرائم  واملتعلقة  في احملاكم 
تقدم للحّد من الظاهرة، وعليه ينبغي على الدولة أن تستعرض قوانينها وسياساتها، 
وأن تبدأ عملية مواءمتها  مع اتفاقية »سيداو« واملعاهدات املتعلقة بحقوق اإلنسان.

التوصيات 
توصيات على مستوى صنع القرار السياسي• 

قدماً . 1 للدفع  الناشطة  والشبكات  االئتالفات  في  السياسية  األحزاب  إشراك 
لتطوير املنظومة التشريعية والقانونية، مبا يتالءم واتفاقية القضاء على جميع 

أشكال التمييز ضد املرأة.
نشر اتفاقيات حقوق  اإلنسان األساسية، التي صادقت وانضمت لها فلسطني، . 2

السيما اتفاقية “سيداو” في اجلريدة الرسمية )الوقائع الفلسطينية( لتجاوز 
أية آراء تنادي بعدم إلزامية هذه االتفاقيات.

تكثيف احلوار مع الكتل البرملانية وأعضاء اجمللس التشريعي حول خلق اآلليات . 3
من أجل وضع تطوير ومواءمة القوانني على سلم أولوياتهم التشريعية.

توصيات على مستوى التشريع والقانون  • 
عملية . 1 على  املترتبة  ومسؤولياتها  بالتزامتها  بالوفاء  فلسطني  دولة  تقوم  أن 

االنضمام لالتفاقيات الدولية واتفاقية »سيداو« وجوباً للمادة )2( من االتفاقية، 
التي تلزم الدول األطراف بضرورة إجراء التعديالت على التشريعات الوطنية، 

واتخاذ التدابير الالزمة لذلك. 
تعديل املادة )99(، واملادة )100( من قانون العقوبات رقم )16( للعام 1960، . 2

العقوبات بسبب  الفلسطيني جلهة عدم تخفيف  العقوبات  إقرار قانون  حلني 
إسقاط احلق الشخصي عن اجلناة في جرائم قتل النساء. 

إلغاء األمر )102( الساري في قطاع غزة في مجال العقوبات.. 3
إقرار قانون عقوبات عصري موّحد ويتالءم مع املعايير الدولية حلقوق اإلنسان، . 4

وااللتزامات الدولية لدولة فلسطني.
إقرار مسّودة قانون حماية األسرة من العنف.  . 5
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توصيات على مستوى تنفيذ األحكام القضائية • 

مع . 1 احملاكم  في  اخملتلفة  املستويات  تضم  وحوارية،  تشاورية  لقاءات  تنفيذ 
املتاحة،  القضائية  اآلليات  تطوير  للبحث في  والنسوية،  املؤسسات احلقوقية 

مبا يضمن احلماية للنساء املعّنفات واملتوجهات لإلنصاف والعدالة.

ووضع . 2 الشخصي،  احلق  إسقاط  موضوع  تعديل  أجل  من  واملناصرة  الضغط 
ضوابط ومحددات في قضايا قتل النساء. 

لتشمل احملّرضني . 3 التحقيق  دائرة  توسيع  أجل  من  العامة  النيابة  مع  التباحث 
والداعمني ملرتكبي جرائم قتل النساء، وإحالتهم للمحاكمة جنباً إلى جنب مع 

الفاعلني األصليني.

النساء . 4 قتل  بقضايا  يتعلق  مبا  الشرعي،  الطب  مع  والتشبيك  التنسيق  تقوية 
جلهة جتاوز أية أخطاء فنية تؤثر على سير إجراءات التحقيق أو احملاكمة.

توصيات على مستوى اجملتمع املدني• 
تنظيم حمالت تأثير ومناصرة تهدف إلى إقرار مشروع قانون العقوبات وقانون . 1

األحوال الشخصية.
إعداد دراسات حتليلية تتعلق باآلثار املترتبة على حياة أسر الضحايا ونشرها.. 2
التنسيق والتعاون مع وزارة املرأة ووزارة الشؤون االجتماعية؛ لتوفير بيوت أمان . 3

للنساء املعّنفات، تتضمن برامج التأهيل والتمكني من أجل إعادة إدماجهن في 
اجملتمع.

قتل . 4 ظاهرة  الجتثاث  وتبنيها؛  موّحدة  عمل  إستراتيجية  و  إعداد  على  العمل 
النساء من ِقبل املؤسسات النسوية واحلقوقية.

تتعلق . 5 الفلسطينية  اجلامعات  في  موّسعة  وحوارات  تشاورية  لقاءات  تنظيم 
مبناهضة ظاهرة جرائم قتل النساء.

تنظيم حمالت إعالمية منّظمة، تسلط الضوء على مكافحة العنف ضد املرأة، . 6
مع التركيز على ظاهرة جرائم قتل النساء. 

تنفيذ حمالت تأثير ومناصرة من أجل تفعيل نظام التحويل الوطني واستدخاله . 7
ضمن إجراءات القطاعات الثالث: الصحية، والشرطية، واالجتماعية.
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