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التقدمي
يسعدني أن أقدم مجدداً للنشرة السنوية اخلاصة 
مبركز املرأة لعام 2017، والتي تعكس بشكل جلي 
مسيرة عمل املركز خالل العام املاضي والنشاطات 
واالجنازات والفعاليات التي قام بها املركز طوال 
العام، من خالل برامجه األساسية املتعلقة بتقدمي 
التمكني  برامج  من خالل  أو  القانونية،  اخلدمات 
القاعدية  للمؤسسات  القدرات  وبناء  اجملتمعي 
النائية  املناطق  في  للنساء  الوصول  من  لتمكينها 
املناصرة  برامج  خالل  من  أو  بحقوقهن،  وتوعيتهن  وحمايتهن  والبعيدة، 
إدماج  التنموية لضمان  بالسياسات والتشريعات واخلطط  للتأثير  الوطنية 
النوع االجتماعي ومعاجلة التمييز ضد الفتيات والنساء على أساس جنسهن 
الدولية  املناصرة  العمل على  أو من خالل  التمييز،  املساواة وعدم  وضمان 
من خالل رصد وتوثيق االنتهاكات االسرائيلية حلقوق النساء بغرض فضح 
يتأثرن  اللواتي  الفلسطينيات  النساء  أصوات  وإسماع  االحتالل  سياسات 
أو غير مباشرة، ومطالبة اجملتمع  بالسياسات االحتاللية بطريقة مباشرة 
الدولي حتمل مسؤولياته إزاء األرض الفلسطينية احملتلة.  كذلك استخدام 
حقوق  ووضع  الفلسطينية  املرأة  ووضعية  مبكانة  للتعريف  الدولية  املنابر 
اإلنسان بشكل عام ومساءلة دولة فلسطني إزاء التزاماتها القانونية مبوجب 
اتفاقية  فيها  العام 2014، مبا  منذ  اليها  انضمت  التي  الدولية  االتفاقيات 

القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة »سيداو«.
لقد كان عام 2017 مليئاً بالتحديات على املستوى الداخلي الفلسطيني من 
والتضييق  خاص،  بشكل  العامة  واحلريات  احلقوق  منظومة  تراجع  خالل 
بعد  خاصة  واالعالمية  الصحافية  واحلريات  والتعبير  الرأي  حرية  على 
اجملتمع  مكونات  مع  الكافي  التشاور  دون  االلكترونية  اجلرائم  قانون  تبني 
احلياة  وتراجع  العامة  واحلريات  احلقوق  على  والتضيق  اخملتلفة،  املدني 
الدميقراطية الفلسطينية.  واستمرار حالة االنقسام السياسي الفلسطيني 
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ما عكس نفسه سلباً على جميع مناحي احلياة الفلسطينية خاصة في قطاع 
غزة مع استمرار احلصار العسكري ألكثر من عشرة أعوام. وما ترتب عن 
وجه  وعلى  القطاع،  في  احلياة  مناحي  كافة  على  وخناق  تضييق  من  ذلك 
الناجمة  التحتية واخلدمات الصحية  البنية  امللحوظ في  التراجع  التحديد 
من  الطبية  التحويالت  في  املسبوق  غير  والتراجع  العسكري  االغالق  عن 
القطاع إلى الضفة الغربية أو اخلارج لتلقي العالج، وانعكاسات ذلك على 
احلقوق الصحية للشعب الفلسطيني عموماً والنساء على وجه اخلصوص، 
األمر الذي أواله مقرر األمم املتحدة اخلاص باألراضي الفلسطينية احملتلة 
عام 1967 اهتماماً خاصاً من خالل تخصيص تقريره أمام اجلمعية العمومية 
ومجلس حقوق األنسان حول األوضاع الصحية في القطاع جراء احلصار 
العسكري االسرائيلي. وفي هذا اإلطار قام املركز بجهود حثيثة إلبراز األثر 
النساء في قطاع غزة وعلى  العسكري على  املباشر للحصار  املباشر وغير 
احلاالت  من  العديد  وتوثيق  رصد  من خالل  واالجنابية  الصحية  حقوقهن 
إلى املقرر اخلاص لتسليط األضواء على معاناة  التقرير  ذات الصلة ورفع 
االسرائيلي  االحتالل  سياسات  واستمرار  وتفاقم  االحتالل.  حتت  النساء 
املمنهجة بتأثيراتها املباشرة وغير املباشرة على الشعب الفلسطيني بشكل 

عام والنساء والفتيات الفلسطينيات على وجه التحديد.
واالجتماعي  القانوني  لإلرشاد  املرأة  مركز  ورسالة  رؤية  من  وانطالقاً 
واملتمثلة في حماية وتعزيز حقوق النساء الفلسطينيات ومناهضة كل أشكال 
العنف املسلط عليهن على أساس جنسهن، استمر املركز بأداء رسالته ومن 
خالل استخدام العديد من االستراتيجيات بغرض متكني النساء والدفاع عن 
حقوقهن االجتماعية واالقتصادية والسياسية باالستناد إلى مبادئ ومعايير 
حقوق اإلنسان واالتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطني وعلى 

رأسها اتفاقية »سيداو« على املستوى الوطني واالقليمي والدولي.  
للنساء  اجملانية  واالجتماعية  القانونية  اخلدمات  تقدمي  املركز  واصل 
وفي  األسرة  داخل  املشكالت  يواجهن  واللواتي  األسري  العنف  ضحايا 
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لهن في  القانونية واحلماية  االستشارات  وتقدمي  الزوجية،  العالقات  إطار 
احلاالت التي كانت حياتهن وأمنهن الشخصي في خطر، ومبا يضمن جودة 
اخلدمة املقدمة.  كما وقامت محاميات املركز بالترافع القضائي في احملاكم 
الشرعية والكنسية واملدنية لتحصيل حقوق النساء اخملتلفة.  ونشط املركز 
في برامج التوعية والتثقيف اجملتمعي لتعزيز وحماية النساء وحقوقهن، كما 
ونشط املركز مع الشركاء من املؤسسات الرسمية الفلسطينية ذات الصلة 
ومؤسسات اجملتمع املدني في تعزيز وحماية حقوق النساء، خاصة املعنفات 
منهن باالستعانة بنظام التحويل الوطني للنساء املعنفات “تكامل”، أو من 
أو  للمهنيني واحملاميني ومقدمي اخلدمات،  القدرات  وبناء  التدريب  خالل 

من خالل العمل مع مجموعات الدعم الذاتي. 
نسعد كثيرا عندما نلمس مساهمات املركز والتأثير االيجابي لتدخالته على 
شخصية ومسار حياة النساء كما عبرت لنا إحدى املشاركات في مجموعات 
تقوية  على  ساعدتني  “مشاركتي  قالت:  حيث  بالقدس،  الذاتي  الدعم 
شخصيتي، تعلمت في اجملموعة كيف أحافظ على السرية، وأحترم اآلخرين. 
قبل اللقاءات كانت نفسيتي صعبة وكنت عصبية، اآلن وضعي أفضل، كنت 
هجومية وعدوانية، اآلن أعبر عن مشاعري بطريقة أفضل وبدون عدوانية. 
أواجه بطريقة مقبولة”. وذكرت أخرى: “صرت  اللقاءات ساعدتني كيف 
العائلة واألطفال، صار لدي  أقدر نفسي، أعطي لنفسي وقت وليس فقط 
اصرار على اجناز ما أريد، اللقاءات ساعدتني ان أقوم بتقسيم األدوار في 
البيت، نحن كمجموعة ندعم بعضنا البعض كثيرا، مشاركتي ساعدتني على 

بناء عالقات اجتماعية، والتخلص من الطاقة السلبية لدي.”
على مستوى املناصرة الوطنية فقد كان عام 2017 حافاًل باجلهود واالجنازات 
للتأثير بالسياسات والتشريعات، وكان على رأسها جهود املركز مع ائتالف 
البرملانيات العربيات ومنتدى مناهضة العنف ضد املرأة في املطالبة بتبني 
مسودة قانون العقوبات الفلسطيني، وقانون حماية األسرة من العنف. ولعب 
املركز دوراً مركزياً في تقدمي املقترحات إلجراء التعديالت الضرورية على 
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»سيداو«  اتفاقية  إلى  باالستناد  العنف  من  األسرة  حماية  قانون  مسودات 
املنزلي  والعنف  النساء  ضد  العنف  من  للوقاية  أوروبا  مجلس  واتفاقية 
ومكافحتهما، أو ما تعرف باتفاقية اسطنبول، خاصة وأن مركز املرأة كان قد 
طالب ومنذ عام 1996 بضرورة تبني قانون حماية األسرة من العنف لضمان 
احلماية للنساء املعنفات واملالحقة واملساءلة القانونية ملعنفي النساء، وتوفير 
وتطوير  أنفسهم،  واملعنفني  األسري  العنف  لضحايا  التأهيل  اعادة  برامج 
اجملتمع  في  اجلنس  أساس  على  املبني  العنف  من  للحد  الوقائية  البرامج 
الفلسطيني.  وكثف املركز جهوده أيضاً في استمرار رصد وتوثيق حاالت قتل 
النساء، وإعداد التقارير الدورية حول قتل النساء، فصدر التقرير اخلاص 
بعامي 2016/2015 واستمرت جهود املركز بتوثيق حاالت قتل النساء عام 
إلنصاف  العدالة  سير  مراقبة  في  جهوده  بتكثيف  املركز  وقام  كما   ،2017
التي قتلت  الديك  النساء، وكان على رأسها قضية سهى  القتل من  ضحايا 
بدم بارد من قبل زوجها عام 2014 بذريعة “الشرف”، وكان للحضور املكثف 
جللسات محكمة االستئناف أثرها االيجابي على صدور حكم بإدانة الزوج 
الحقاً  ليتم  الفلسطيني  للقضاء  مهمة  سابقة  القرار  واعتبر  العمد  بالقتل 
القضية  كيفت  التي  النقد،  محكمة  في  احلكم  استئناف  بعد  عنه  التراجع 
على أنها قتل “قصد” وليس “عمد” وأعادتها مجدداً حملكمة االستئناف 
التي قامت بدورها بتثبيت قرار محكمة النقد وبالتالي تكييف القضية على 

القتل “القصد” وإنزال العقوبة من 15 سنة إلى سبع سنوات ونصف.  

املاضي  العام  خالل  املركز  قام  فقد  الدولية،  املناصرة  مستوى  على  أما 
تقريراً  وقدم  التعاقدية،  وغير  التعاقدية  املتحدة  األمم  آليات  مع  بالتفاعل 
خاصا بدولة االحتالل أمام جلنة املراجعة الدورية الشاملة التابعة جمللس 
ذلك  وتبع  النساء  حلقوق  االسرائيلية  االنتهاكات  حول  اإلنسان  حقوق 
لدولة  الشامل  الدوري  االستعراض  وجلسة  التحضيرية  اجللسة  حضور 
والبعثات  األعضاء  الدول  مع  مكثفة  العمل جهود  هذا  االحتالل، وصاحب 
احملتلة  الفلسطينية  األرض  وفي  جنيف  في  الدول  وممثلي  الدبلوماسية 
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حلثها على تبني التوصيات ذات الصلة، وجتاوبت العديد من الدول مع املركز 
وقدمت توصياتها وفق توصيات املركز أمام اللجنة. كما قام املركز بحضور 
اجتماعات مجلس حقوق اإلنسان الثالث، وتقدمي املداخالت الشفوية حتت 
جدول األعمال الدائم في اجمللس رقم “7” املتعلق باألراضي الفلسطينية 
احملتلة، كما وقدم مداخالته خالل استعراض تقرير املقررة اخلاصة حول 
احملتلة  الفلسطينية  لألراضي  بزيارتها  املتعلق  املرأة  ضد  العنف  مناهضة 
واسرائيل في أيلول 2016 من خالل عرضه في جلسة اجمللس في حزيران 
املاضي حتت جدول األعمال رقم “3”.  وقام املركز في كل املشاركات بتنظيم 

ورشات عمل جانبية سلطت األضواء على معاناة النساء حتت االحتالل. 

كما قام املركز باملشاركة باالئتالف الفلسطيني اخلاص باتفاقية “سيداو”، 
أمام جلنة “سيداو”  الظل  تقرير  بتحضير  املؤسسات األخرى  وساهم مع 
الوقت  بنفس  وقام   ،2017 األول  تشرين  في  التحضيري  اجتماعها  خالل 
ومؤسسة  العنف  مناهضة  منتدى  مع  بالتعاون  متخصص  تقرير  بإعداد 
“مساواة اآلن” الدولية تعرض خالله للثغرات في السياسات والتشريعات 
“سيداو”،  اتفاقية  من   )16( املادة  حتت  الشخصية  باألحوال  املتصلة 
والتشريعات التمييزية املتعلقة بالعنف ضد املرأة.  وكان لهذه التقارير أثرها 
االيجابي بتضمني جلنة اخلبيرات في اتفاقية “سيداو” للعديد من القضايا 
التي تضمنتها تقاريرنا في وثيقة “قائمة املسائل” التي قدمتها اللجنة لدولة 

فلسطني لإلجابة عليها.  

ومتكن املركز في متوز 2017 أيضاً من إطالق تقرير “البرملان الفلسطيني 
الصوري: نحو تشريع فلسطيني الهوية، متجدد املفهوم وعادل املضمون”، 
الضغط  في  الفلسطينية  النسوية  واحلركة  املركز  جتربة  يوثق  الذي 
واملناصرة لتبني قوانني وتشريعات تضمن املساواة وعدم التمييز ضد املرأة 
منذ قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية، وتتويجاً لنضاالت احلركة الوطنية 
للحركة  املهمة  املبادرة  هذه  من  املستفادة  الدروس  واستقاء  الفلسطينية، 
النسوية الفلسطينية.  وقام املركز بانتهاز فرصة اطالق هذا التقرير املهم 
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لغرض تكرمي مؤسسة املركز املرحومة السيدة مها أبودية على جهودها في 
تأسيس املركز واطالق هذه املبادرة اخلالقة، وجهودها املكثفة إلجناز هذه 
التقرير قبل وفاتها، حيث كان هذا العمل بوتقة آخر اجنازاتها، وحلماً لديها 
في توثيق هذه التجربة الرائدة وإطالق التقرير، فما كان للمركز إال أن يستغل 
مناسبة مرور عامني على وفاتها لكي يهديها هذا العمل املهم، ويكرمها على 
نضاالتها من أجل حقوق املرأة وحترير فلسطني، وصراعها مع املرض الذي 

حال دون متكنها من رؤية كتاب البرملان الصوري في نسخته النهائية.

ونقول ملها ومؤسسات مركز املرأة من النساء القياديات أننا على الدرب نسير، 
وسنواصل املسيرة بشغف إلى أن نرى فلسطني محررة من االحتالل وفتياتها 

ونساءها ينعمن باحلرية واملساواة التامة واحترام حقوقهن االنسانية.

 
رندة سنيورة 
املديرة العامة/ مركز املرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي 

تكرمي الراحلة مها ابو دية خالل حفل اطالق كتاب البرملان الفلسطيني الصوري
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أخبار املركز...

املناصرة... احمللية والدولية

للجنة   )68( اجللسة  في  شفوي  وبيان  ظل  تقرير  يقدم  املركز 
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة في جنيف

في إطار برنامج املناصرة الدولية لقضايا املرأة الفلسطينية في ظل االحتالل 
اإلسرائيلي شارك املركز في اجللسة الثامنة والستني للجنة اتفاقية القضاء 
بني  ما  الفترة  خالل  جنيف  في  النساء  ضد  التمييز  أشكال  جميع  على 
السادس والعشرين من أكتوبر إلى الثاني من نوفمبر، حيث مت تقدمي تقرير 
األراضي  في  »سيداو«  التفاقية  اإلسرائيلي  االحتالل  انتهاكات  حول  ظل 
الفلسطينية احملتلة، كما مت تقدمي بيان شفوي يلخص تلك االنتهاكات أمام 
التوصيات  إصدار  عند  االعتبار  بعني  أخذها  ليتم  وذلك  اخملتصة،  اللجنة 

املوجهة لدولة االحتالل.

في  اجللسة التي عقدت في احلادي والثالثون من أكتوبر، والتي خصصت 
إلسرائيل، والكويت، وكينيا، وُعمان، وقدمت خاللها مجموعة من مؤسسات 
قامت  اتفاقية »سيداو«،  تطبيق  تقريرها حول  دولة  كل  املدني في  اجملتمع 
على  الضوء  بتسليط  الفلسطينية  املدني  اجملتمع  مؤسسات  من  مجموعة 
العديد من القضايا واالنتهاكات املمارسة من قبل االحتالل اإلسرائيلي في 
القانوني  الفلسطينية ومن هذه املؤسسات، مركز املرأة لإلرشاد  حق املرأة 
للتنمية، كما وتضمنت تلك  العاملة الفلسطينية  واالجتماعي، جمعية املرأة 
اجملموعة مؤسسات فلسطينية متواجدة داخل أراضي فلسطني احملتلة عام 
1948. ومن تلك املؤسسات عدالة، ومركز الطفولة، وكيان، ومعن، وغيرها 

من املؤسسات.
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مت  التي  واألنشطة  اجللسات  من  العديد  في  مشاركته  خالل  املركز  ركز 
من  والثاني  اكتوبر  من  والعشرون  السادس  بني  من  جنيف  في  عقدها 
نوفمبر،  على موضوع االقتحامات الليلية وآثارها على األسر الفلسطينية 
االقتحام  حاالت  من  العديد  املركز  واستعرض  واألطفال،  النساء  وخاصة 
الليلي التي مت توثيقها من قبل باحثات املركز مع تسليط الضوء على اآلثار 
النفسية واالجتماعية املترتبة على هذه االقتحامات من زعزعة أمن األسر 
األسرة  أفراد  واحتجاز  املمتلكات  وتخريب  األطفال  وترهيب  الفلسطينية 
وغيرها  االقتحامات  في  واألسلحة  والقنابل  البوليسية  الكالب  واستخدام 
سجون  في  الفلسطينيات  األسيرات  قضية  استعرض  كما  الوسائل.  من 
أثناء  االحتالل  جيش  ميارسها  التي  الوحشية  االعتقال  وطرق  االحتالل 
عمليات االعتقال ونقل األسيرات الغير قانوني إلى سجون داخل اسرائيل 
من  األسيرات  منع  األحيان  غالب  في  يتم  حيث  هشارون(،  سجن  )مثل 
التواصل مع عائالتهن، ويتم احتجازهن في سجون غير مؤهلة وغير مناسبة 
لهن كنساء، كما يتعرضن لوسائل تهديد واستفزاز وحترش جسدي ونفسي 

وجنسي له آثار سلبية طويلة األمد. 

كما مت تسليط الضوء على العنف الذي ميارسه املستوطنون اإلسرائيليون 
ضد السكان الفلسطينيني الذين يقطنون في أماكن قريبة من املستوطنات 
والذي يؤثر على كافة مناحي احلياة اليومية للمواطنني، وباألخص النساء 
واألطفال، الذين يعانون من قيود متزايدة على احلركة والتنقل، وما له من 
الى املدارس واجلامعات وممارسة حياة طبيعية  الوصول  أثر على إمكانية 
املقيمني  الفلسطينيني  من  اجلنسيات  سحب  قضية  طرح  ومت  كما  آمنة. 
داخل اسرائيل ومحاوالت اسرائيل وسياستها الرامية إلى تشتيت العائالت 
الفلسطينية. وقد قدم املركز العديد من األمثلة واحلاالت التي مت توثيقها 
من نساء فلسطينيات تعرضن لالنتهاكات املذكورة، كما مت استخدام العديد 

من االحصائيات املوثوقة التي تفند القضايا املطروحة. 

التوصيات للجنة “سيداو”، لكي يتم أخذها بعني  العديد من  وقدم املركز 
االعتبار عند قيام اللجنة بإصدار توصيات بحق اسرائيل. وقد قامت جلنة 
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فعلى  االحتالل،  لدولة  التوصيات  العديد من  بإصدار  بعد  فيما  “سيداو” 
سبيل املثال أصدرت اللجنة توصية حتت عنوان “ممارسة العنف واملضايقة 

ضد النساء في األراضي الفلسطينية احملتلة”، والتي نصت على التالي:

فيما  للحالة، ال سيما  املعقد  الطابع  إذ تالحظ  القلق،  اللجنة عن  تعرب   «
يتعلق باإلدارة احمللية، ألن النساء والفتيات الفلسطينيات ما زلن يتعرضن 
التابعة  األمن  قوات  جانب  من  املعاملة  وإساءة  للقوة  املفرط  لالستخدام 
للدولة الطرف واملستوطنني اإلسرائيليني، مبا في ذلك االعتداء اجلسدي 
ويساور  وانتهاك حقهن في احلياة.  والتحرش اجلنسي  واللفظي  والنفسي 

اللجنة كذلك القلق إزاء ما يلي:

ال تزال النساء والفتيات الفلسطينيات، نظرا للقيود املفروضة على )أ( 
حرية التنقل في األرض الفلسطينية احملتلة، يتعرضن للمضايقة 
إلى  ذهابهن  أثناء  املستوطنني  جانب  ومن  التفتيش  نقاط  عند 

املدرسة والعمل وعودتهن منهما،

ممارسة املداهمات الليلية التي تلجأ اليها قوات األمن اإلسرائيلية )ب( 
تؤثر بشكل غير متناسب على النساء والفتيات”1

كما أوصت اللجنة بإنهاء سياسات االحتالل املتعلقة بهدم املنازل واإلخالء 
القسري العقابية وآثارها اخملتلفة املترتبة على النساء والفتيات في األراضي 

احملتلة

االقتصادي  اجمللس  في  استشارية  بصفة  يتمتع  الذي  املركز  أن  يذكر 
واالجتماعي في األمم املتحدة ECOSOC Status، قد نظم اجتماع مع أعضاء 
جلنة “سيداو” قبيل جلسة مسائلة دولة االحتالل جرى خالله استعراض 
اإلسرائيلي  االحتالل  جراء  الفلسطينية  املرأة  منها  تعاني  التي  لقضايا 
واملعاناة اليومية التي متر بها   واطفالها وأسرتها من تقييد للحركة واملشاركة 

1    http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2
fC%2fISR%2fCO%2f6&Lang=en 
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في شتى مجاالت احلياة، كما مت استعراض بعض التجارب الشخصية التي 
لتمارس  معاناة  من  به  متر  وما  الفلسطينية  للمرأة  اليومية  احلياة  جتسد 

أبسط حقوقها كحقوق إنسان، وحقوق مرأة.

وكان املركز قد شارك في عملية إعداد تقرير الظل بالتعاون مع االحتاد العام 
للمرأة الفلسطينية، الذي تطرق إلى العديد من االنتهاكات التي تتعرض لها 
ملوضوع  التقرير  تطرق  كما  اإلسرائيلي.  االحتالل  الفلسطينية جراء  املرأة 
أوضاع العائالت وخصوصا املرأة في قطاع غزة بفعل احلصار واالحتالل. 
وتضمن التقرير العديد من اإلفادات والتوثيقات لالنتهاكات التي ميارسها 
االحتالل اإلسرائيلي في حق العائالت الفلسطينية والتي قام املركز بجمعها. 
وقدم التقرير العديد من التوصيات فيما يتعلق بكل من االنتهاكات من أجل 
أخذها بعني االعتبار من قبل جلنة »سيداو« ليتم تقدميها لدولة االحتالل 

وإلزامها بتطبيقها.

نحو قوانني جنائية عادلة حلماية املرأة من العنف

حماية  قانون  موضوع  ادراج  مت  العربيات  البرملانيات  ائتالف  مع  بالتعاون 
االسرة من العنف على سلم أولويات العمل في العام 2017 نظرا الى الضرورة 
القصوى في إقرار هذا القانون ملا يوفره من دعائم حمائية سواء للمرأة او 
على مستوى االسرة الفلسطينية. مت اعداد ورقة سياسات خاصة بضرورة 
إقرار قانون حماية االسرة من العنف، وعقدت ثالثة مؤمترات مركزية حتت 
عنوان: »نحو قوانني جنائية عادلة حلماية املرأة من العنف« في شمال، وسط 
وجنوب الضفة الغربية شارك فيها عدد كبير من صناع القرار ومؤسسات 
فلسطينية مختلفة رسمية وغير رسمية، جرى خاللها التوقيع على عريضة 
موجهة الى سيادة الرئيس محمود عباس حول ضرورة إقرار قوانني جنائية 

حتمي املرأة من العنف ومن ضمنها قانون حماية االسرة من العنف.

خرجت املؤمترات الثالث بتوصيات أبرزها: 
العدالة . 1 يحّقق  قانون عقوبات فلسطيني مّوحد وعصري  إقرار  ضرورة 
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لكل فئات اجملتمع.
إقرار قانون حماية األسرة من العنف مع األخذ باخلصوصية اجملتمعية . 2

والثقافية.
بالقوانني . 3 أساسية  مرجعية  واملعاهدات  املواثيق  تكون  أن  يجب 

والتشريعات.
والعقوبات . 4 كالطفل  قوانني  مجموعة  عن  واحلديث  التشريعات  موائمة 

واألحوال الشخصية.
أهمية وجود مرصد وطني لرصد العنف.. 5
العنف . 6 مبواجهة  واحملليات  واجملالس  واملؤسسات  احمللي  اجملتمع  دور 

ضد املرأة والتوعية.
التوعية املستمرة لكل فئات اجملتمع.. 7
املطالبة بنشر كافة االتفاقيات املوّقعة في اجلريدة الرسمية.. 8
ضرورة مالئمة القوانني مع الوضع املوجود وقبل إصدار القوانني أن يتم . 9

العمل على القاعدة وتأسيسها.

ورشة عمل ملناقشة مسودة قانون حماية األسرة ومشروع قانون 
العقوبات الفلسطيني

عقد املركز ورشة عمل ملناقشة مسودة قانون حماية األسرة ومشروع قانون 
العقوبات الفلسطيني من منظور اجتماعي. وهدفت الورشة إلى استعراض 
قانون  ومشروع  الفلسطيني  األسرة  حماية  قانون  مسودة  من  كل  ومناقشة 
العقوبات الفلسطيني من منظور النوع االجتماعي، بهدف اخلروج بتوصيات 
للمشرع الفلسطيني حول االحكام القانونية الناظمة للنوع االجتماعي والذي 
ينتج عنها انصاف حلقوق املرأة الفلسطينية.  واستضافت الورشة العديد 
للمرأة،  العام  واالحتاد  الوزراء  مجلس  مثل  العالقة،  ذات  املؤسسات  من 
وجلان حترير املرأة ومنتدى مناهضة العنف ومركز مدى وغيرها. وخرجت 
الورشة برسالة موجهة لرئيس الوزراء للمطالبة بإشراك مؤسسات اجملتمع 
املدني في صياغة وتعديل القوانني والتشريعات بحيث تراعي حقوق النساء.
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ومضات إذاعية وتلفزيونية

حول  معا  وكالة  مع  بالتعاون  تلفزيونية  وأخرى  إذاعية  ومضة  اعداد  مت   
ضرورة إقرار قانون حماية االسرة من العنف، كما جرى تسجيل وبث حلقة 
خاصة حتت رعاية املركز ووكالة معا ضمن برنامج احلق ملني تناول موضوع 
ضرورة إقرار قوانني جنائية عادلة حتمي النساء من ضمنها قانون حماية 

االسرة من العنف.

متابعة العمل على موضوع قانون الضمان االجتماعي

العمل  وبعد  انه  االجتماعي. حيث  الضمان  قانون  العمل على  استكمال  مت 
االجتماعي  النوع  منظور  من  القانون  ملسودة  قانونية  قراءة  اعداد  على 
املؤسسة  كان  املوضوع ألنه  بهذا  املركز مرجعا  املاضي، أصبح  العام  خالل 
الوحيدة التي طرحت مالحظات حول القانون من منظور النوع االجتماعي 
كانت  كما  املوضوع،  االذاعية حول  املقابالت  من  العديد  هناك  كانت  حيث 
هناك العديد من االفراد واملؤسسات التي استخدمت الورقة عند التطرق 
الى مسودة القانون. كما ومت البدء بإعداد بحث ملقارنة مسودة القانون مع 
عدد من قوانني الضمان االجتماعي باملنطقة وذلك لتسليط الضوء على أبرز 

االنتهاكات التي تتعرض لها املرأة الفلسطينية في هذه املسودة.

مواصلة رصد وتوثيق حاالت قتل النساء

 16 28 حالة،  وقطاع غزة  الغربية  الضفة  في  النساء  قتل  بلغ عدد حاالت 
العام 2017.  منها في قطاع غزة و12 حالة في الضفة الغربية حتى نهاية 
اللواتي  وفي ذات السياق نظم املركز سلسلة تدريبات للباحثات امليدانيات 
يعملن على توثيق حاالت القتل واالعتداءات اجلنسية لصالح املركز، ركزت 
مع  املقابالت  واجراء  األدلة  جمع  وكيفية  ومنهجياته  التوثيق  أساليب  على 

الضحايا واألمور التي يجب مراعاتها عند التوثيق.
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الديك،  سهى  قتل  قضية  وتطورات  تفاصيل  املركز  تابع  متصلة  ناحية  من 
التي قتلت على يد زوجها، من خالل حضور جلسات محاكمة زوجها القاتل، 
املطالبة  أجل  من  النظامية  احملاكم  أمام  االحتجاجية  الوقفات  وتنظيم 
ملدة  بالسجن  احملكمة  عليه  حكمت  والذي  املتهم،  بحق  العقوبة  بتشديد 
جللسات  حضوره  مع  الطبيعي،  بالشكل  حياته  ليمارس  خرج  ثم  سنتني، 
احملاكمات التي حكمت عليه في البداية بالسجن ملدة خمسة عشر عاما مع 
األعمال الشاقة، حتى مت تخفيف احلكم الى سبعة سنوات من دون األعمال 
إلى  باإلضافة  إعالميا،  الديك  سهى  قضية  املرأة  مركز  تابع  كما  الشاقة. 
ومنتدى  النسوية  املؤسسات  مختلف  مع  واالجتماعات  العمل  ورشات  عقد 
مناهضة العنف للضغط على املشرعني والقضاة بفرض عقوبة شديدة على 

املتهم والضغط على صانعي القرارات.

اجتماع شبكة حماية املرأة من العنف
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إطالق كتب ... دراسات

جرائم قتل النساء في فلسطني بني الثقافة السائدة ومتطلبات 
التغيير 

نشر املركز تقريره عن قتل النساء عن العامني 2014-2015 بعنوان “جرائم 
قتل النساء في فلسطني بني الثقافة السائدة ومتطلبات التغيير«. جاء هذا 
االستراتيجية  وتوجهاته  عمل  إطار  في  استكماليه  خطوة  بوصفه  التقرير 
وانتشارها، ووضعها بوصفها قضية  النساء  للكشف عن حجم ظاهرة قتل 
مجتمعية  قضية  إلى  خاصة  قضية  من  لتحويلها  القرار  صناع  طاولة  على 
عامة، حتظى باهتمام ونقاش ومسؤولية مجتمعية،  من أجل إيجاد احللول 
واملعاجلات اجملتمعية للقضاء على الظاهرة، ًللسير قدما سواء على املستوى 
شأنها  من  التي  التشريعات  منظومة  تطوير  مستوى  على  أو  العام  الثقافي 
االجتماعي،  النوع  على  واملبني  اإلجرامي،  السلوك  أمناط  لكافة  التصدي 
من خالل سن قوانني توقع أحكاما رادعة بحق مرتكبي اجلرائم املبنية على 

النوع االجتماعي.

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

تظهر، أو جرى إغفالها في معظم األحوال.

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

التمييز ضد املرأة »سيداو« بدون حتفظات أو إعالنات تفسيرية.

إطالق كتاب البرملان الفلسطيني الصوري

الفلسطيني الصوري«،  »البرملان  املركز خالل متوز حفل إطالق كتاب  نظم 
مائة  عن  يزيد  ما  فيه  وشارك  الله،  رام  مدينة  في  البروتستانت  قاعة  في 
من القيادات والكوادر النسوية في محافظات الوطن، كاالحتاد العام للمرأة 
الفلسطينية، ووزارة شؤون املرأة، ومنتدى املنظمات االهلية ملناهضة العنف 
ضد املرأة وممثالت من العديد من املؤسسات احلكومية وغير احلكومية. 
أهمية  على  اكدت  التي  الكلمات  من  العديد  ألقيت  االحتفال  وخالل 
الصوري  الفلسطيني  البرملان  جتربة  يوثق  الذي  الكتاب  هذا  مثل  إطالق 
النسوية  احلركة  تخوضها  التي  النضال  عملية  في  الهامة  احملطات  كأحد 
القانوني  اإلصالح  اجل  من  عموما  املدني  واجملتمع  احلقوقية  واملؤسسات 
في فلسطني، وخاصة فيما يتعلق بالتشريعات املرتبطة بقضايا ومكانة املرأة 

في اجملتمع الفلسطيني.

جرى خالل االحتفال تكرمي احدى مؤسسات املركز واملديرة العامة السابقة 
له املرحومة مها أبو دية مبناسبة مرور عامني على وفاتها، وزهيرة كمال األمني 
الشخصيات  احدى  وهي  “فدا”  الفلسطيني  الدميقراطي  لالحتاد  العام 
النسوية والوطنية البارزة في فلسطني وإحدى مؤسسات املركز. وعدد من 
القيادات النسوية التي كان لها أثر هام في قيادة وفعاليات البرملان الصوري 

في حينه. 

الكتاب فقرات فنية، حيث قدمت فرقة »اوسكار« فقرة  تخلل حفل إطالق 
التمييز  وعدم  املساواة  من  تعزز  التي  الصوري  البرملان  أغنية  على  الدبكة 
قدمها  القاصرات  تزويج  أو  املبكر«  »الزواج  حول  ومسرحية  املرأة.  ضد 
شاركت  طوباس.  كما  منطقة  من  املركز  مع  واملتطوعات  املتطوعني  فريق 
اخليرية، جمعية  طوباس  املركز، جمعية  مع  الشريكة  القاعدية  املؤسسات 
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سيدات أريحا، وجمعية النجدة االجتماعية في عرض منتوجاتهن وتسويقها 
باللغتني  الصوري  البرملان  كتاب  بطباعة  املركز  قام  وقد  االحتفال.  خالل 

العربية واالجنليزية ونشره.

إطالق دراسة مسح العنف واخلدمات املقدمة للنساء في محافظة 
اريحا

في  للنساء  املقدمة  واخلدمات  العنف  مسح  دراسة  بإطالق  املركز  قام 
متخصص  باحث  مع  بالتعاقد  اجنازها  مت  التي  واألغوار  اريحا  محافظة 
املقدمة  واخلدمات  العنف  مسح  الى  الدراسة  هدفت  املركز.  وبإشراف 
للنساء املعنفات في محافظة اريحا واالغوار للمساعدة في تطوير للوصول 
املرأة وحتسني نوعية وجودة اخلدمات  للعنف ضد  الى سياسات مناهضة 

التي تقدم للنساء.

اجملتمعية  املؤسسات  من  مشارك/ة   55 الدراسة  إطالق  ورشة  في  شارك 
والرسمية وقدمت خاللها مجموعة من املداخالت في إطار حماية وتعزيز 
ومنهجياتها  الدراسة  مراحل  الباحث  وعرض  فلسطني.  في  املرأة  حقوق 
وعن التوصيات والنتائج التي آلت اليها الدراسة مؤكد على ان تعاون جميع 
االطراف سواء كان رسمية او شعبية ساهم في اجناح هذه الدراسة مشير 
االهداف  حتقيق  في  يضمن  مبا  والنتائج  التوصيات  متابعة  ضرورة  الى 
يتم  ان  يجب  عرضت  التي  الدراسة  ن  املشاركني/ات  وأوصى  املرجوة. 
متابعتها بشكل يضمن حماية حقوق املرأة في فلسطني ان تساهم في وقف 

االنتهاكات والعنف بكافة اشكاله. 
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توعية وبناء قدرات

رفع الوعي للنساء في احلقوق القانونية والعنف املبني على النوع 
االجتماعي 

عمل املركز خالل العام على تقدمي 56 لقاء توعية قانونية اجتماعية للنساء 
خالل العام 2017 فتم تشكيل 6 مجموعات نسوية في بلدة حلحول وفي قرية 

اخلضر وفي قرية صوريف، ومخيم االمعري، سلوان، والعيسوية

من  بطلب  تشكلت اجملموعة  الله:  رام  االمعري  في مخيم  نسوية  مجموعة 
جمعية اللد اخليرية، ومت تنسيق الترتيبات للبدء باللقاءات التي كانت بواقع 
ستة لقاءات شاركت فيها 30 امرأة متحورت حول مواضيع مختلفة كانت بناء 

على الفحص مع اجملموعة وهي: 

اللقاء االول تركز على اخلدمات وواقع املرأة الفلسطينية بشكل عام والتمييز 
الذي تتعرض له النساء لكونهن نساء. وركز اللقاء الثاني على الزواج وابعاده 
االجتماعية والقانونية ومت عرض افالم في هذا اللقاء فستان ابيض، ودبلة 
من  اخلطوبة  فترة  في  الفتاة  تواجهه  عما  االول  يتحدث  والذي  خطوبة 
ضغوطات اجتماعية وصعوبة في اتخاذ القرار، والثاني يتحدث عن مفهوم 
الزواج التقليدي في مجتمعنا القائم على السترة وان الزواج قضية اساسية 
عقد  وشروط  للزواج  القانوني  البعد  الثالث  اللقاء  تناول  املرأة.   حياة  في 
الزواج واهم القضايا التي تواجه النساء في هذا اجلانب، العقد والية توثيق 
الشروط اخلاصة بالعقد واملهرين املقدم واملؤخر وما يترتب على العقد من 
تبعات قانونية في حالة انتهائه او فسخه او الطالق او مخالفة أحد الشروط. 
اما اللقاء الرابع فتمحور حول الطالق باألبعاد القانونية واالجتماعية حيث 
صعوبات  واجهن  وكيف  الطالق  في  جتاريهن  عن  بقوة  اجملموعة  شاركت 
املشاركات  بعض  القضايا.  من  الكثير  في  القانونية  معرفتهن  بعدم  تتعلق 
عبرن عن اجبارهن على التنازل عن حقوقهن ليحصلن على الطالق. احدى 
املشاركات حتدثت عن جتربة ايجابية حول الطالق وكيف انها وقفت امام 
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اجلميع وأصر على انهاء العنف املوجه ضدها واتخذت قرار الطالق وعاشت 
مع اطفالها بكل قوة وحتملت مسؤولية هي سعيدة بذلك، وأكدت املشاركات 
على أهمية توفير الدعم من قبل اجملتمع واملؤسسات والدولة للنساء اللواتي 

يعانني من جتارب طالق صعبة وخاصة أنها حتتاج الى متكني اقتصادي. 

والقضايا  لألطفال  املشاهدة  و  احلضانة  قضية  تناول  اخلامس  اللقاء 
املتفرعة عنها حيث كان املوضوع حساس جدا بالنسبة للنساء وهناك الكثير 
من املشاعر الصعبة و الغضب لطريقة تعاطي القانون و مسائلة القضائية 
الكبير بني االطفال  التمييز  االجرائية مع االطفال، وعبرت املشاركات عن 
الذكور واالناث وظلم القانون واالجراءات القضائية لهن كأمهات و االستياء 
الشديد من املنظومة القضائية املكرسة خلدمة الرجال، وانها بسهولة تسلب 
املرأة حقها باحتضان اطفالها بأمان او تربيتهم بعيدا عن صراعات الزواج 
لديهن  الصدمة  وكانت  احلياة،  في  االستقرار  عدم  و  احملاكم  واجراءات 
عند معرفة السن احلقيقية حلضانة الصغار وانها غير كافية لترك االناث 
والذكور دون رعاية حثيثة من االم،  وكان بنتيجة اللقاء طلبت املشاركات 6 

استشارات فردية.

احلصول  وكيفية  للنساء  االقتصادي  التمكني  الى  السادس  اللقاء  وتطرق 
احد مصادر متكني  يعتبر  الذي  امليراث  فيها  عليه من جوانب مختلفة مبا 
النساء االقتصادية واحد التحديات التي تواجهها املرأة في اجملتمع بسبب 
ما تلقاه من رفض مجتمعي للمطالبة بامليراث ، ومت احلديث عن واقع النساء 
العربيات في قضية التملك حيث انه عربيا هناك 3% فقط  من النساء تتملك 
و1% فلسطينيا النساء متتلك مصادر وهذا دفع املشاركات لتحليل ملاذا متنع 
االسباب  هذه  ان  اجملموعة  اكدت  حيث  ميراثها  على  احلصول  من  املرأة 
العائلة  ان تخسر مجتمعيا دعم  املرأة من  اغلبها مجتمعية بسبب مخاوف 
بعضهن  توريث  انفسهن مينعن  النساء  ان  املشاركات  اكدت بعض  وكذلك   ،
حيث يقلن ان اغلب االمهات يرفض اعطاء البنات وطبعا بدعم الذكور ألنها 
متزوجة ومسؤولة من زوجها ، وان هذه امالك يجب ان تبقى في اطار العائلة 
، حيث اكدت اجملموعة ان املوانع هي اجتماعية بحته ال متت ال لقانون او 
دين ، وبعدها مت الطرق الى اجلانب القانوني في امليراث بشكل مفصل من 

قبل احملامية .
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مع  صوريف  مبنطقة  توعية  لقاءات  تنسيق  مت  صوريف:  قرية  مجموعة 
جمعية الوئام بناء على طلب اجلمعية والنساء الناشطات فيها كونها جديدة 
التأسيس وبحاجة الى نشاطات توعوية وتثقيفية للنساء وهي اول مجموعة 
هذه  بدأت  توعية  لقاءات   6 عقد  مت  معها  العمل  يتم  القرية  في  نسوية 
اللقاءات بلقاء لفحص احتياجات شاركت به )18( مشاركة ونتج عنه عدد من 
القضايا الرئيسية التي رأت اجملموعة ضرورة لنقاشها وكان أهمها املشاكل 
االجتماعية التي تواجه النساء وكيف تسلب حقوقها وماذا يكفل لها القانون. 
متعددة   جلسات  في  واالخصائية  احملامية  تناولت  االحتياج  لفحص  الحقا 
واسباب  واالشكال   التعريف  االجتماعي  النوع  على  املبني  العنف  قضايا 
االحوال  قانون   ، البدائل  هذه  ومناقشة  للعنف  والبدائل  النساء  صمت 
االسرة  داخل  اجلنسية  االعتداءات  مفهوم  الى  تطرقن  وكذلك  الشخصية 
وخارجها وكيف حتمي النساء أنفسها من العنف وتطالب بحقها في احلماية 
ومحاسبة اجلناة، وفي جلسة تقييم خاصة مع اجملموعة عبرت املشاركات  
عن مدى االستفادة من كافة القضايا التي مت طرحها، وانها المست مشاكل 
تواجههن في احلياة اليومية وجعلت اجملموعة أكثر وعيا بحقوقها رغم أنها 
رأت أن القانون ال ينصف النساء دائما، وأشارت املشاركات أن بعد كل لقاء 
كانوا يشاركون جيرانهم وأفراد عائلتهم املعلومات التي اكتسبوها ويناقشوا 
معهم مدى تواجدها في منطقتهم، وكيف ممكن أن يطالبوا بها، وكان هناك 
توصية منهن الى جتديد هذه اللقاءات وضرورة استهداف الرجال مبثل هذه 

القضايا احلساسة.

مجموعة سلوان النسوية: مت تشكيل اجملموعة بالتعاون مع مركز مدى في 
على  ركزت  توعية  لقاء   16 في  24 سيدة  وشاركت  القدس،  منطقة سلوان 
وكيف  والعدل  واملساواة  القانون  بني  الفرق   : منها  ونسوية  قضايا حقوقية 
وتأثيرها  واملادية  اليومية  احلياة  ضغوطات  وكمقدسيات،  كنساء  نعيشه 
قصص  في  اجملموعة  خالله  شاركت  االجتماعية،  والعالقات  االسرة  على 
من حياتهن اليومية ، عرض فيلم حول تاريخ العنف في اجملتمعات اخملتلفة 
وعلى مر العصور ومن ثم مت فتح باب النقاش حول العنف املبني على النوع 
االجتماعي، وعبرت املشاركات عن أهمية عرض افالم بكل لقاء الن االفالم 
على  املبني  العنف  الفلم،  بعد  بالنقاش  تعزيزها  يتم  مختلفة  صورة  تعطي 
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النوع االجتماعي، العنف االسري، مت عرض فيلم قصير حول العنف االسري 
نقاش  اخذت  واجملموعة  الفيلم  بعد  النقاش  ومت  واحصائيات  ارقام  مع 
حيوي حول طرق معاملة االبناء وطريقة اختيار الزوج، كما تناولت اللقاءات 
القدس  بني  القوانني  واختالف  احمللية  القوانني  اجلنسية،  االعتداءات 
املقدسيات  النساء  تستطيع  التي  احملاكم  بعض  في  واختالفها  والضفة 

التوجه لها. 

مع  التدخل  اليات  ونوقشت  العنف  من  االسرة  قانون حماية  أيضا  وعرض 
واهمية  مستويات  عدة  على  املشاركات  توعية  ومت  العنف،  ضحايا  النساء 
عالقة  لها  قانونية  اشكاليات  ألية  النساء  تتعرض  ان  يتم  ان  قبل  الوقاية 
النساء،  ومتكني  حماية  هو  الهدف  ان  على  والتأكيد  لهن  اليومية  باحلياة 
عقد  في  اخلاصة  والشروط  املشتركة،  االموال  قانون  الى  التطرق  وجرى 
واهمية مطالبة  للنساء  تعطي حقوق  التي  القوانني  واالستفادة من  الزواج، 

النساء بهذه احلقوق، امليراث

مركز  مثل  الشريكة  املؤسسات  من  مجموعة  اللقاءات  تنفيذ  في  شارك 
اللقاءات  وكانت  الزراعية،  واالغاثة  الطبية  واالغاثة  الفلسطيني  االرشاد 
يوسعهن مداركهن  أن  النساء  االقتصادي وهذا ساعد  التمكني  تتركز حول 
على  والقرة  العنف  من  احلد  في  وربطه  االقتصادي  التمكني  أهمية  في 
اتخاذ القرار، ايضا رغبت االغاثة الطبية في تزويد املشاركات في مهارات 
مركز  وركز  وأسرهن،  أنفسهن  حماية  مع  تقاطع  التي  االولي  االسعاف 

االرشاد الفلسطيني على توعية بالتعامل مع مرحلة املراهقة.

مجموعة العيسوية النسوية: نظم املركز 16 لقاء توعية في منطقة العيسوية 
في القدس 3 منها بالشراكة مع مؤسسات أخرى، شارك في اللقاءات 17 
سيدة من املنطقة، ومتحورت اللقاءات حول احلقوق القانونية واالجتماعية 
االسري  العنف  االجتماعي،  النوع  على  املبني  العنف  الى  وتطرقت  للنساء 
النساء  مع  التدخل  وآليات  العنف  من  احلماية  اجلنسية،  االعتداءات   ،
اتخاذ  على  القدرة  االجتماعية،  واالدوار  االجتماعي  النوع  العنف،  ضحايا 
لقاءات  عدة  وخصصت  القوانني  عن  حملة  احملامية  قدمت  كما  القرار،  
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العنف،  من  االسرة  حماية  قانون  منها  القانونية  اجلوانب  في  الوعي  لرفع 
االحوال  قوانني  في  للنساء  القانونية  احلقوق  واختالفاتها،  احملاكم  انواع 
الشخصية واختالفاتها بني القدس والضفة، االموال املشتركة واملطالبة بها 
بعد االنفصال، واالجابة على العديد من التساؤالت القانونية التي تطرقت 
واعتماد  القانونية،  للحقوق  املغلوط  الفهم  أوضحت  والتي  املشاركات  اليها 

استشارات من اشخاص محيطني ليسوا ذوي اختصاص 

مركز  مثل  الشريكة  املؤسسات  من  مجموعة  اللقاءات  بتنفيذ  شارك  كما 
اللقاءات  وكانت  الزراعية،  واالغاثة  الطبية  واالغاثة  الفلسطيني  االرشاد 
يوسعهن مداركهن  أن  النساء  االقتصادي وهذا ساعد  التمكني  تتركز حول 
على  والقرة  العنف  من  احلد  في  وربطه  االقتصادي  التمكني  أهمية  في 
اتخاذ القرار، ايضا رغبت االغاثة الطبية في تزويد املشاركات في مهارات 
مركز  وركز  وأسرهن،  أنفسهن  حماية  مع  تقاطع  التي  االولي  االسعاف 

االرشاد الفلسطيني على توعية بالتعامل مع مرحلة املراهقة. 

عقدت في نهاية اللقاءات جلسة تقييم معمقة لالستفادة من جتربة النساء 
والعمل على تطوير تدخالت التوعية، واشارت خاللها املشاركات الى أهمية 
ضفة  هوية  يحملن  منهن  جزء  أن  وخاصة  بحقوقهن،  والتوعية  اللقاءات، 
ومتزوجات في القدس وال يكفل لهن القانون احلد االدنى من احلماية، كما 
شاركن بتجارب صعبة مررن بها ونتيجة جهلن بالقانون وبحقوقهن فضلن 

الصمت وعدم املطالبة

خالل حفل اطالق كتاب  البرملان الفلسطيني الصوري
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مجموعة حلول النسوية: جرى التنسيق للمجموعة بناء على رغبة من كتلة 
نضال املرأة كونها جديدة التأسيس وبحاجة الى نشاطات توعوية وتثقيفية 
للنساء، ولوحظ أن النساء املشاركات لم يسبق لهن ان شاركن بأية لقاءات 
قبل  من  اجلاد  بااللتزام  اجملموعة  متيزت  واجتماعية.  قانونية  توعية 
باستمرار، حيث شاركت 20 سيدة من  العدد  وازدياد  املشاركات باحلضور 
البلدة في 6 لقاءات توعية حتددت عناوينها ومواضيعها بعد فحص احتياج 
املفهوم  االجتماعي  النوع  على  املبني  العنف  على  وركزت  اجملموعة  مع 
االعتداءات  العنيف،  للسلوك  والبدائل  النساء  صمت  اسباب  واالشكال، 
اجلنسية، قانون االحوال الشخصية. الحقا للقاءات التي مت عقدها توجهت 
مشاركتني لطلب اخلدمة من املركز وقامت املشاركات بتحويل أيضا اخريات 

لم يكن من املشاركات باجملموعة خلدمات املركز.

مجموعة اخلضر النسوية: بعد فحص احتياج أولي قرر املركز بدأ مجموعة 
توعية في قرية اخلضر ومت دعوة 26 سيدة من القرية وقد التزمت اجملموعة 
ب6 لقاءات توعية ، ركزت اللقاءات على تعريف باملركز وحملة تاريخية عن 
القوانني والقوانني املطبقة في احملاكم الشرعية ومت احلديث عن الشروط 
التمييز  املبكر،  والزواج  االجتماعية  العالقات  الزواج،  عقد  في  اخلاصة 
األموال  والقانونية،  االجتماعية  املرأة  مكانة  على  وآثاره  واملرأة  الرجل  بني 
قرار  العمل،  قانون  الطالق،  بعد  احلقوق  العقود،  توثيق  النفقة،  املشتركة، 
الزواج  تعريفية حول  وكتيبات  توزيع نشرات  لقاء مت  كل  نهاية  وفي   ،1325
هناك  كانت  احلضانة،  دليل   ، األجرة  حول  نشرة   ، النفقة  دليل  املبكر، 

استشارات متعددة بعد اللقاءات.
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مكتبة املركز تواصل استقبال الرواد واالسهام في نشاطات متنوعة

و  االناث  من   )169( منهم   )187(  2017 العام  املكتبة خالل  رواد  عدد  بلغ 
املركز في مدينة اخلليل  املستفيدين من مكتبة  اما عدد  الذكور،  )18( من 
في  ناشطات/ين  كانت  فقد  املكتبة  رواد  خلفية  وعن  طالب/ة.   22 فهو 
اجملتمع  ملؤسسات  مستشارين/ات  اإلنسان،  وحقوق  املرأة  حقوق  مجال 
محاميات/ات،  ونفسيات/ين،  اجتماعيات/ين  أخصائيات/ين  املدني، 
طالبات/ب رسالة الدكتوراه، باإلضافة الى طالبات/ب من حملة املاجستير 
ناحية  ومن  واألجنبية.  احمللية  الفلسطينية  جامعاتنا  من  والبكالوريوس 
القتل    - مواضيع:  لتشمل  تنوعت  فقد  املكتبة  رواد  واهتمامات  املواضيع 
االنتهاكات  أشكاله-  بجميع  املرأة  العنف ضد   - العائلة  على خلفية شرف 
اإلسرائيلية ضد املرأة الفلسطينية- أفالم وثائقية توعوية تصب في قضايا 
وقانون  املرأة  املقدسيات-  للنساء  االقتصادي  الوضع  الطالق-  املرأة- 
األسرة-  داخل  اجلنسية  االعتداءات  فلسطني-  في  الدستور  العقوبات- 
املرأة  القضايا-  مبختلف  املرأة  حقوق  حول  تدريبية   أدلة  القربى-  سفاح 
الفلسطيني-  االجتماعي  الضمان  النساء-  ترأسها  التي  األسر  وامليراث- 
القضاء واألحكام في احملاكم الشرعية- البرملانيات الفلسطينيات- الوضع 
تشتت  املعنفات-  للنساء  التحويل  نظام  املقدسيات-  للنساء  االقتصادي 
العائالت الفلسطينية- االنتحار- الوالية والوصايا على األطفال- السلطة 

الذكورية في اجملتمع العربي- املرأة والنزاعات املسلحة

مت نشر 35 ملخص عن كتاب من مكتبة املركز في الصفحة األدبية التابعة 
إيجابيا من قبل قراء اجلريدة. كما مت  القدس مما كان له جتاوبا  جلريدة 
إهداء األستاذ رفيق خوري هو مستشار لعدة مؤسسات فلسطينية مجموعة 

من منشورات املركز والتي تصب في اهتمامه. 

املركز.  ملكتبة  كهدية  كتاب   )55( بتقدمي  الفلسطينية  الثقافة  وزارة  وقامت 
تتعلق  والتي  منشورات  من  مجموعة  املرأة  شؤون  طاقم  مؤسسة  إهداء  مت 
باملرأة الفلسطينية وقانون األحوال الشخصية املركز وذلك لالستفادة منهم 
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في ورشات العمل، وكذلك احلال الى األستاذة رؤى الطيراوي من صندوق 
النفقة. وقمنا بتزويد مكتبة كلية ومعهد احلقوق التابعة جلامعة بيرزيت بثالث 
نسخ من إصدارات املركز ونسخة واحدة لتكون في متناول يد الطلبة، وهم 
بدورهم قاموا بإهداء مكتبة املركز 22 كتاب ذات العالقة بقانون العقوبات 
املؤسسات  من  للعديد  بالنسبة  احلال  وكذلك  تدريبية،  وأدلة  والتشريعات 
والهيئات والشخصيات االكادميية واالعالمية.  كما شاركت  مكتبة املركز 
في: افتتاح معرض الكتاب والذي نظمته بلدية البيرة في قاعة مركز بلدنا 
الثقافي في التاسع من نيسان،  مؤمتر “ القضية الفلسطينية 100 عام على 
وعد بلفور و70 عاما على النكبة”  والذي عقد في قاعة الهالل األحمر في 
البيرة في الرابع عشر من ايار، ورشة عمل حول “دور املكتبات في تعزيز 
اإلنسان،  املستقلة حلقوق  الهيئة  في  والتي عقدت  اإلنسان”  ثقافة حقوق 
مؤمتر “إطالق البيببليوغرافيا الثالثة” والتي تضم مطبوعات وإصدارات 
-2007 بني  ما  الفترة  خالل  الرسمية  وشبه  الرسمية  للمؤسسات  ووثائق 
2011  والذي عقد في قاعة وزارة الثقافة الفلسطينية، ورشة العمل حول “ 
امللكية الفكرية ألمناء املكتبات” والتي عقدت في قاعة مكتبة بلدية رام الله، 
افتتاح املعرض الفني  “فلسطني بعيون الشبا- .وطن بال فساد” وعد في 

قاعة فندق الكرمل في رام الله.

املركز يقدم تقرير ظل وبيان شفوي في جلسة »سيداو«
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املرافعة  في  املتدربني  املقدسيني  الشرعيني  احملامني  بناء قدرات 
القانونية بقضايا النساء

عقد املركز خالل هذا العام دورة تدريبية في »املرافعة في احملاكم الشرعية 
» ملنطقة القدس في مقر املركز-فرع القدس، استمرت ل 5 ايام بواقع 25 
ساعة تدريبية لعدد 12 من احملاميات واحملامني املتدربني يهدف التدريب 
الى تطوير قدرات احملامني الشرعيني املتدربني على إجراءات احملاكم وفن 

الترافع أمام احملاكم الشرعية لتقدمي خدمة قانونية أفضل للنساء.

وانواعها  احملاكم  الى  اللجوء  اليات  الورشة  تناولتها  التي  املواضيع  اهم 
الطوائف  حسب  وتقسيماتها  الشرعية  احملاكم  وانواع  واختصاصاتها، 
التي  والتطورات  التنفيذ  دوائر  املوازية،  واحملاكم  القوانني  تنازع  الدينية، 
والضفة  القوانني االسرائيلية  النفقة بني  اجريت عليها، اختالف اجراءات 
الغربية والتوضيح عن صالحيات احملكمة الشرعية، احلكم االجنبي وكيفية 
تنفيذه، كيفية دعوى االثبات من زواج وطالق بشكل عملي، قانون منع العنف 
بشكل  وشرحها  املتضمنة  القانونية  املواد  قراءة  فتم   1991 لسنة  العائلي 
واضح. ارتكز هذا التدريب اضافة الى تعليم املهارات القانونية العملية الى 
توجهات  على  والعمل  املشاركني،  لدى  االجتماعي  النوع  بقضايا  وعي  خلق 

داعمة للنساء.

تدريب متخصص للمهنيني في القدس 

عقد املركز دورة توعوية ل 17 مشارك/ة من املهنيني في محافظة القدس 
وهدفت اللقاءات الى بناء قدراتهم في العمل مع النساء ضحايا العنف وتقدمي 
خدمات وفق معايير مهنية. ركزت اللقاءات على قضايا النوع االجتماعي، 
والعنف املبني على النوع االجتماعي، اتفاقية »سيداو«، ومت التطرق ملفاهيم: 
للقضاء  اتفاقية خاصة  اهمية وجود  باحلقوق،  التعريف  املساواة،  التمييز، 
التركيز  وموادها، ومت  باتفاقية »سيداو«  التعريف  املرأة،  التمييز ضد  على 
على املواد التي تتعلق بالزواج واحلقوق االسرية، العمل، التعليم، اجلنسية، 

احلقوق الصحية واالقتصادية، املساواة أمام القانون، احلقوق السياسية. 
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جرى مناقشة املفاهيم اجملتمعية التي تتعلق بالعنف ضد املرأة، واالسباب 
للمرأة  اجملتمع  ونظرة  للعنف،  تعرضهن  حول  للصمت  النساء  تدفع  التي 
املعنفة. ومت تركيز النقاش حول ما هي رؤية وتوجه مقدمي/ات اخلدمات 
حول العمل مع النساء املعنفات، تعدد الزوجات، تقوية ومتكني املرأة من خالل 
برامج ومشاريع املؤسسات التي يعملون بها. ومت التطرق لألخالقيات املهينة 
املصير،  تقرير  حق  الضحية،  كلوم  املعنفات:  النساء  مع  بعملنا  تتعلق  التي 
والتعاون ما بني  العمل  واليات  االرشاد،  كما مت مناقشة مبادئ واساسيات 
مقدمي اخلدمات اخملتلفني. ومت االستعانة بحاالت من النساء اللواتي يتم 
العمل معهن، وأيضا مت التركيز على االرشاد االسري والتدخل املهني ما هي 

درجات اخلطورة.

وقدمت خالل اللقاءات اطاللة على االجراءات القانونية للتدخل مع النساء 
التوضيح أن هناك أكثر من محكمة  املعنفات في منطقة القدس، حيث مت 
بالقدس ميكن للنساء التوجه لها واإلجراءات القانونية ألوامر احلماية قانون 
منع العنف في العائلة.  كما مت االشارة الى بعض القضايا التي تتعلق بقانون 
تقدمي  املتبعة في  االجراءات  وما هي  والشقاق  النزاع  الشخصية:  االحوال 
هذه القضايا في احملكمة، وما هي االوراق املطلوبة لهذه القضايا. قضايا 

احلضانة، النفقة. 

اطالق دراسة مسح العنف  ضد املرأة في محافظة اريحا واالغوار
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تدريب توعوي للطلبة اجلامعيني املقدسيني 

بالقدس تدريب توعوي لطلبة اجلامعات من جامعة  املركز في فرعه  عقد 
خدمة  تخصصات  من  طالب   21 لعدد  املفتوحة  القدس  وجامعة  القدس 
علم  نفس،  علم  مخبري،  طب  اجنليزي،  ادب  تربية،  قانون،  اجتماعية، 
اجتماع، لغة عربية بواقع اللقاءات 7 لقاءات 3 منها بالشراكة مع مؤسسات 

شريكة كاإلغاثة الطبية واالغاثة الزراعية ومركز االرشاد الفلسطيني 

متحورت اللقاءات حول اتفاقية »سيداو«، العنف املبني على النوع االجتماعي، 
االموال  قانون  الزوجات،  تعدد  العائلة،  في  العنف  منع  قانون  حول  مدخل 
سن  وحضانة،  نفقة  والضفة،  القدس  في  طالق  عن  التعويض  املشتركة، 
الزواج والشروط اخلاصة بعقد الزواج في مناطق الضفة الغربية والقدس، 
االخالقيات املهنية ملقدمي اخلدمات واجراءات التدخل مع النساء املعنفات، 

اسعاف أولي، متكني اقتصادي، الهوية وتوكيد الذات.

مت التركيز بالنقاش على االستعانة باألمثلة من واقع عمل املركز وهذا ساعد 
في فهم املواضيع التي يتم طرحها خاصة فيما يتعلق مبوضوع العنف املبني 
النقاش ما بني الطلبة  النوع االجتماعي. كانت هناك تفاعل كبير في  على 
اللقاءات  أهمية  على  الطلبة  وعبر  واألدوار،  االجتماعي  النوع  مفهوم  حول 
القانونية، حيث ساعدت على زيادة معرفتهم حول حقوق املرأة، خاصة حني 
حماية  وقانون  الشخصية  االحوال  قانون  بني  ما  االختالفات  توضيح  مت 
أهمية  البعض عن  والقدس، وعبر  الغريبة  الضفة  ما بني  العنف  املرأة من 
آليات التدخل والعمل مع النساء املعنفات، حيث ان بعض الطلبة تخصصهم 
يتعلق في العمل الفردي مع احلاالت وساعدهم التدريب في معرفة املهارات 

اخلاصة بالتعامل مع النساء املعنفات.
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دورات توعية لطلبة اجلامعات بعنوان: حقوق املرأة حقوق انسان

لطلبة  واالجتماعية  القانونية  التوعية  نشر  برنامج  استمرار  إطار  في 
بيرزيت،  جامعات  في  توعية  دورات   )3( عقدت  الفلسطينية  اجلامعات 
اخلليل وجامعة االستقالل بعنوان “حقوق مرأة حقوق انسان:” شارك فيها 
73 طالب/ة من بينهم 24 طالبا من الذكور. عقدت كل دورة تدريبية مبعدل 
اشكال  مناهضة جميع  اتفاقية  على  التركيز  تدريبية مت خاللها  ايام  اربعة 
التمييز ضد املرأة »«سيداو«« واطالع الطلبة على أثر انضمام فلسطني الى 
والتقرير  فلسطني،  دولة  ستقدمه  الذي  والتقرير  اللجنة  وعمل  االتفاقية 
التمييز  مناقشة  كذلك  جرى  املدني.  اجملتمع  مؤسسات  من  املقدم  البديل 
والتشريعات  والقوانني  االجتماعي  النوع  اساس  على  املرأة  ضد  والعنف 

الفلسطينية التي تنتهك حقوق النساء مقارنة مبواد اتفاقية:««سيداو««

ورشة توعية للنقابيات والعامالت

اخلليل  منطقة  في  النقابيات  للعامالت  ايام   3 مدار  على  الورشة  عقدت 
النوع االجتماعي وقضايا  شاركت فيها 25 مشاركة. جرت مناقشة قضايا 
التمييز في سوق العمل املبنية على أساس النوع االجتماعي. والقضايا التي 
والفرص  السوق  ومحدودية  العمل،  سوق  في  الفلسطينية  املرأة  تواجهها 
املتاحة للمرأة، وتدني نسبة املشاركة في سوق العمل واألسباب التي حتول 
السياسات  عن  مناقشة  جرى  كما  العمل.  سوق  في  النساء  مشاركة  دون 
واالجراءات التي يجب أن يتم اتخاذها لتشجيع املرأة لالنخراط في سوق 
استخدام  كيفية  على  التركيز  مت  وقد  لها.  املتاحة  الفرص  وزيادة  العمل 
أجل  من  الفلسطيني  لإلحصاء  املركزي  اجلهاز  يتيحها  التي  االحصائيات 
حتليل واقع املرأة العاملة الفلسطينية واستخالص املؤشرات التي تبني موقع 
املرأة في سوق العمل. وتطرق التدريب الى كيفية احتساب نسبة املشاركة 

في سوق العمل، ونسبة البطالة، والعمالة وغيرها من املؤشرات.

ثم  الفلسطيني،  العمل  قانون  في  وردت  كما  النساء  حقوق  مناقشة  متت 
استعراض بعض االنتهاكات التي تتعرض لها النساء في سوق العمل بالرغم 
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مما ورد في القانون. كما مت استعراض قانون الضمان االجتماعي الفلسطيني 
ومقارنته في قانون العمل، مع التركيز على تهميشه لبعض حقوق النساء مع 
تقدمي األمثلة. وحتدثت املشاركات بتجاربهن في هذا اجملال كنقابيات، من 
أجل حتقيق تطبيق قانون العمل الفلسطيني بشكل صارم. اضافة الى ذلك، 
اصحاب  التزام  ومدى  األجور  من  األدنى  احلد  قرار  الى  التطرق  مت  فقد 
القرار من قبل  النقاش حول طرق فرض تطبيق هذا  باب  وفتح  به،  العمل 
القبول  عليهن  يفرض  اللواتي  العامالت  حقوق  ضمان  مع  العمل  اصحاب 

بأجور زهيدة نظرا لعدم توفر فرص عمل، وبالتالي استغاللهن.

ورشة توعية اخرى لنشطاء/ات االحزاب السياسية

عقدت الورشة على مدار ثالثة لقاءات جملموعة من الناشطات والناشطني 
باألحزاب السياسية مبدينة اخلليل شارك فيها 25 ناشط/ة ممثلني/ات عن 
معظم االحزاب السياسية باملدينة، من بينهم 5 ذكور. هدفت اللقاءات الى 
اطالع الناشطني والناشطات على أبرز التطورات واإلجنازات التي حققتها 
احلركة النسوية خالل املدة السابقة، حيث مت تقدمي عرض ألبرز االنتهاكات 
العقوبات  قانوني  من  كل  في  خاصة  الفلسطينية  املرأة  لها  تتعرض  التي 

وقانون األحوال الشخصية.

مت اطالع املشاركني على موضوع انضمام فلسطني الى عدد من االتفاقيات 
واملعاهدات الدولية باألخص اتفاقية »سيداو« وأبرز اخلطوات والتي قام بها 
مركز املرأة على وجه اخلصوص في أروقة األمم املتحدة وتقرير الظل املقدم 

من مركز املرأة حول تقرير دولة فلسطني.
تدريب شبكات حماية املرأة من العنف



32

شبكات وشراكات

بنت  نهضة  »جمعية  قاعدية  مؤسسة  مع  جديدة  شراكة  بناء 
الريف »

يعمل مركز املرأة هذا العام على الوصول الى الهدف االستراتيجي املتمثل 
من خالل  املهمشة  املناطق  في  للنساء  املقدمة  اخلدمات  نطاق  توسيع  في 
خالل  املركز  وعمل   ، اخلليل  جنوب  في  قاعدية  مؤسسة  مع  شراكه  بناء 
هذه الفترة على تطوير معايير الختيار املؤسسة القاعدية اجلديدة مستندا 
على خبرته في هذا اجملال منذ العام 2005، وبدأ طاقم العمل وبالشراكة 
النسوية في محافظة  املؤسسات  املركز بجمع معلومات حول  مع متطوعي 
شريكة  مؤسسة  الختيار  امليدانية  الزيارات  من  العديد  وعقدت  اخلليل، 
في  النساء  يخدم  واجتماعية  قانونية  خدمات  برنامج  وتطوير  الستحداث 

املناطق املهمشة ويوفر خدمات احلماية لهن.

في  والتجربة  اخلبرة  ات  املؤسسات  احدى  على  املعايير  النطباق  والحقا 
العمل اجملتمعي، فقد مت توقيع مذكرة تفاهم مع جمعية نهضة بنت الريف، 
وركزت املذكرة على مشروع مشترك لتقدمي اخلدمات القانونية واالجتماعي 
في جنوب محافظة اخلليل وبناء قدرات املؤسسة اداريا وماليا، وكذلك بناء 

قدراتها في جتنيد االموال وبناء عالقات مع مانحني.

قدراتها                 بناء  بهدف  القدس  في  قاعدية  مؤسسة  مع  شراكة 
» مركز نسوي الثوري«

عمل املركز على بناء شراكة مع مؤسسة قاعدية في محافظة القدس، اميانا 
منا بأهمية دعم صمود املؤسسات املقدسية واملساهمة في توفير خدمات 
للنساء املقدسيات، ومت توقيع اتفاقية في بداية العام مع مركز نسوي الثوري 
سلوان وقد جاء هذا االختيار للمركز كشريك رئيسي ملركز املرأة في محافظة 
القدس بعد دراسة وافية جلميع املؤسسات النسوية القاعدية في احملافظة 
بناءها من  التي مت  املعايير  انطبقت عليها عدد من  التي  املؤسسات  وزيارة 
خالل طاقم متخصص في املركز  وجاءت من خبرة طويلة في العمل على بناء 
للمؤسسات  زيارات  املركز مجموعة  وقد عقد   ، قاعدية  قدرات مؤسسات 
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ومت اختيار املركز النسوي النطباق عدد كبير من املعايير وكذلك رغبة املركز 
في توسيع نطاق خدماتها وخبرتها في العمل مع النساء في ظروف صعبة.

ببناء  اخلاصة  البرامج  من  عدد  تنفيذ  على  العام  هذا  خالل  املركز  وعمل 
القدرات للمؤسسة الشريكة وكان أهمها:

اخلدمة  من تخصصات   ،9 به  التيسير شارك  مهارات  في  مدربني  تدريب 
الثوري وبعضهم متطوعني  االجتماعية. وهم موظفات لدى املركز النسوي 
ومتطوعات في املركز، وكان هناك تفاعل من قبل املشاركني/ات، حيث مت 
االشارة من قبل اجملموعة أن هذه اللقاءات ساعدتهم لتغيير بعض االفكار 
وتوضيح  والهدف.  االحتياج  بني  التفريق  لديهم،  اللقاءات  تيسير  واساليب 
للمرأة  اجملتمعية  واالدوار  املرأة  حقوق  في  تتعلق  التي  اجملتمعية  املفاهيم 
وعبرت  اللقاءات،  تسيير  في  اخلاصة  املهارات  على  والتركيز  والرجل. 
املشاركات/ين ان الدورة كانت مفيدة جدا لهم فهي لم تتطرق فقط للمهارات 
اخلاصة بالتيسير ولكن ايضا مت التركيز على املفاهيم اخلاصة التي تتعلق 
بالعنف ضد املرأة، وعبرت احدى املشاركات أن التدريب ساعد من قدرتها 

على عقد لقاءات توعية مجتمعية. 

في  الثوري  نسوي  مركز  في  العمل  طاقم  بإدماج  متخصص  مهني  اشراف 
العام  هذا  خالل  ومت  للنساء،  اخلدمات  ملقدمي  متخصص  مهني  اشراف 
عقد 12 لقاء اشراف، ل 5 مشاركات، تناول االشراف قضايا مهنّية تخّص 
اجتماعياً  مهنياً،  مرّكب  سياق  في  االجتماعي  االرشاد  في  العمل  طبيعة 

تدريب محامني شرعيني / القدس
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وشخصّية  مهنّية  قضايا  عرض  لهّن  أتاح  القدس،  منطقة  في  وسياسّياً 
متعلّقة مبمارسة االرشاد النفسّي االجتماعّي في ظروف تتمّيز بالكثير من 

الضغوطات النفسّية واالجتماعّية 

يأتي هذا االشراف ملساعدة طاقم العمل في تقدمي االرشاد الفردي للنساء 
السياسي  العنف  ظل  في  خاصة  االرشادي  العمل  في  مهاراتهم  وتطوير 

واالجتماعي الذي تتعرض له النساء املقدسيات.

تشكيل اجملموعات االرشادية الداعمة 

جاءت فكرة اجملموعات االرشادية الداعمة للنساء بسبب ما يراه املركز من 
عنف مضاعف جتاه النساء املقدسيات من انتهاكات اسرائيلية وتضيق سبل 
على  املركز  عمل  لذا  عليهن،  واسري  اجتماعي  عنف  الى  الكرمية،  احلياة 
تشكيل مجموعتني نسويتني في البلدة القدمية في القدس وسلوان، وتقدمي 
خدمات الدعم واالرشاد االجتماعي لهن من خالل عقد 26 لقاء ارشادي مع 
29 مشاركة ضمن مجموعتي سلوان والبلدة القدمية في القدس في مواضيع 
وحتديد  للمجموعة  احتياج  بفحص  اللقاءات  بدأت  الذات.  وتقوية  متكني 
املواضيع التي سيتم تغطيتها واالتفاق على شروط اجملموعة. وخالل هذه 
اللقاءات مت التركيز بشكل كبير على الذات والشخصية للمشاركات، حيث مت 
مناقشة االدوار التي تقوم بها النساء، وكان هناك تفاعل من قبل املشاركات 
اللواتي عبرن عن أن االدوار املتعددة التي يقمن بها داخل وخارج املنزل عبء 
كبير عليهن، وأن مثل هذه اللقاءات تساعدهن على تعزيز ثقتهن بنفسهن من 

حيث االهتمام بأنفسهن وإعطاء أنفسهن وقت أكبر.

واليات  النساء  تواجه  التي  اخملتلفة  الضغوطات  على  التركيز  مت  أيضا 
االبناء  مع  التعامل  وكيفية  الضغوطات  هذه  من  التخفيف  في  تساعدهن 
املراهقني/ ات، وأهمية ان يكون هناك اهتمام أكبر من قبل االهل بأوالدهم 
وبناتهم في هذه املرحلة احلساسة، وعبرت النساء عن تخوفتهن من املشاكل 
العاطفية التي تواجه فئة املراهقني وكيفية التعامل معهم، وتطرقت اللقاءات 
هذه  وانعكاس  سلبا  النساء  حياة  على  وتأثيرها  املادية  الضغوطات  الى 
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وانعدام  النفسية  والضغوطات  اسرهن.  وعلى  أنفسهن  على  الضغوطات 
خاصة  بالقدس  احلياة  لسبل  االسرائيلي  االحتالل  تضييق  بسبب  االمان 
والتي تشكل عبء كبير على النساء من حيث تسرب االطفال من املدارس 
بسبب احلبس املنزلي او خوفا من تعرض اوالدهم ملضايقات أو اعتقاالت، 

وهذه الضغوطات السياسية تؤثر سلبا على النساء وحياتهن اليومية. 

عن  التعبير  في  ساعدتهن  اللقاءات  أن  املشاركات  اوضحت  التقييم  خالل 
اللقاءات«،  قبل  احكي  اخاف  »كنت  املشاركات  احدى  عبرت  حيث  ذواتهن 
مشاركتي ساعدتني أقوى شخصيتي، تعلمت في اجملموعة كيف احافظ على 
السرية، واحترم االخرين، قبل اللقاءات كانت نفسيتي صعبة وكنت عصبية، 
االن وضعي أفضل، كنت هجومية وعدوانية، االن أعبر عن مشاعري بطريقة 

أفضل وبدون عدوانية. اللقاءات ساعدتني كيف اواجه بطريقة مقبولة«

وذكرت أخرى »صرت أقدر نفسي، أعطي لنفسي وقت وليس فقط العائلة 
ان  اللقاءات ساعدتني  اريد،  ما  اجناز  على  اصرار  واألطفال، صار عندي 
وهذا  كتير،  بعض  ندعم  كمجموعة  احنا  البيت،  في  االدوار  بتقسيم  أقوم 
واتخلص  اجتماعية،  عالقات  أبني  ساعدتني  مشاركتي  اللقاءات،  نتيجة 
من الطاقة السلبية عندي ». بينما دفعت اللقاءات احدى السيدات لتحقيق 
حلمها البسيط الذي لم يكن لديها اجلرأة للتفكير به، حلمت بقيادة سيارة 
وهي االن تبلغ من العمر 65 عام لكن لم يثنيها عن حتقيق حملها وبدأت في 

اجراءات تعلم القيادة بعد دعم اجملموعة لها. 

تدريب شبكات احلماية للنساء )اريحا، طولكرم، طوباس(

من  العنف  ضحايا  للنساء  اخلدمات  مقدمي  من  احلماية  شبكات  تتكون 
النساء  حلماية  الرئيسية  القطاعات  في  واالهلية  الرسمية  املؤسسات 
كالقطاع الصحي والقطاع الشرطي والقطاع االجتماعي، ومت بناء 3 شبكات 
حماية في محافظات طولكرم، طوباس، اريحا تهدف الى تفعيل دور الشركاء 

في حماية النساء ضحايا العنف. 
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ملقدمي  تدريبية  ايام   5 بواقع  تدريبية  دورة  عقد  العام  هذا  خالل  مت  وقد 
اخلدمات في ثالث محافظات وهي اريحا طوباس طولكرم حيث شارك 22 
التدريب  ومتحور  العنف،  ضحايا  للنساء  اخلدمات  مقدمي  من  مشارك/ة 
حول اليات التشبيك والتنسيق ضمن نظام التحويل الوطني للنساء املعنفات 
بهدف تطوير قدراتهم املتصلة في التشبيك والتنسيق، وبناء فريق عمل من 

مقدمي اخلدمات في شبكات احلماية اخلاصة بالنساء املعنفات.

الوطني،  التحويل  نظام  في  املشاركني/ات  معرفة  تعميق  على  أيضا  وركز 
واجراءات التحويل، ومتابعة حاالت العنف ضد النساء وتوثيقها، الى جانب 
تعزيز وعي املشاركني/ات في انواع العنف، وادوات التدخل اخملتلفة، لدى 
تقدميهم/هن خلدمات احلماية للنساء واألبناء، التدخالت الوقائية الالزمة 

ملنع اشكاليات اجتماعية، وما يترتب عليها من اثار نفسية على املعنفات.

وخرج عن التدريب مجموعة من التوصيات هي:

عقد جلسات تشاركية لغرض متكني املشاركني من احلديث عن جتاربهم - 1
وتدخالتهم. 

مرافقة مقدمي اخلدمة وتطوير برامج اشراف مهني معهم. - 2
النوع - 3 على  املبني  العنف  في  املشاركني  وتوجهات  مفاهيم  تعميق 

االجتماعي مما سينعكس بشكل أكبر على تدخالتهم املتصلة باحلماية. 
اخرى، - 4 أهلية  مؤسسات  على  لتشتمل  الشبكة  عضوية  دائرة  توسيع 

في  الفاعلني  دائرة  لتوسيع  خاص  قطاع  ومؤسسات  اعالم،  ووسائل 
النساء املعنفات وتعميق مفهوم املسؤولية اجملتمعية لدى دائرة  حماية 

أكبر من املؤسسات.

حلقة  توعية نسوية / محافظة اخلليل
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تدريب تطبيقي الحق للتدريب حول التنسيق والتشبيك ضمن 
نظام التحويل الوطني

العام  بداية  منذ  مع شبكات احلماية  االجتماعات  من  عقدت عدد سلسلة 
العمل  حيث  من  املناطق،  في  النساء  حماية  شبكات  تفعيل  الى  هدفت 
املشترك، والتنسيق والتشبيك مبا يساهم في تقدمي خدمات تكاملية للنساء 
بهدف  محافظة  كل  في  االخيرة  االجتماعات  وخصصت  العنف،  ضحايا 
نقاش مخرجات التدريب الذي شاركوا فيه وعقد جلسات تدريبية تطبيقية 
من املشاركني تهدف للتعريف بأليات نظام التحويل الوطني للنساء ضحايا 
 120 ل  تدريبية  لقاءات   6 عقد  م  التدريب  في  املشاركني  استطاع  العنف. 
مشارك/ة من محافظات طوباس وطولكرم وأريحا وكانت ضمن املسارات 

التالية:

محافظة طوباس

دور 	  حول  الشبكة  واعضاء  طوباس  خدمات  ملقدمي  ورشة  عقد 
الشرطة في طوباس حتت عنوان )كسر حواجز مقدمي اخلدمات في 
اللقاء مدير مركز الشرطة  طوباس مع مديرية الشرطة(. شارك في 
في طوباس وقدم مداخلة حول اهمية الدور الذي تقوم به مؤسسات 
طوباس في مساعدة افراد اجملتمع، والدور الكبير الذي تلعبه الشرطة 
اخرى  جهة  ومن  واالمان  احلماية  تقدمي  حيث  من  املستوى  هذا  في 
وقدم  والطفولة.  املرأة  قضايا  في  وخاصة  واخلدمة  التوعية  تقدمي 
القانوني  لإلرشاد  املرأة  التعريف مبركز  على  ارتكزت  مداخلة  املركز 
واالجتماعي والدور الذي يقوم به على مستوى الشبكات وعلى مستوى 
تقدمي اخلدمات ودعم مؤسسات  يتعلق بقضية  احلماية وخاصة مبا 
بهذا االجتاه الى جانب الضغط واملناصرة بقضايا عامة على مستوى 

السياسات والقوانني. 
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وطرحت عدة مداخالت حول االدوار للمؤسسات في منطقة طوباس والتجربة 
الهامة التي تقوم بها الشرطة مع املؤسسات في تقدمي الدعم واملشاركة في 
الى  التنمية  وزارة  اشارت  مختلفة.  قضايا  في  التوعية  واللقاءات  الورشات 
العالقة الوثيقة مع الشرطة والدور املشترك الذي يقومون به في العمل مع 
القضايا بشكل خاص من توفير حماية وعقد لقاءات دورية ونقاش ومتابعة 

مستمرة للقضايا. 

جولة  في  باملشاركة  املؤسسات  مختلف  من  الورشة  في  املشاركني/ت  قام 
بأقسام الشرطة والتعريف بكل قسم والدور الذي يقوم به من العلميات الى 
بشكل  احلديث  مت  السياق  هذا  وفي  واحلماية،  االسرة  قسم  الى  التحقيق 
مفصل على االليات واخلطوات املهنية التي يتم التعامل معها مع من يتوجه 
لطلب اخلدمة واحلماية من اخذ االفادة الى التحري الى رفع شكوى والبدء 
بأخذ خطوات الى مرحلة التوثيق والسرية في التعامل مع امللفات ضمن آليات 

نظام التحويل الوطني.

عقد لقاء تدريبي في طوباس من قبل مقدمي اخلدمات في القطاعات 	 
الرئيسية وبني اجملتمع احمللي مت من خالله عرض ادوار هذه القطاعات 
املعنفات، واليات نظام  للنساء  والية عملها في مجال تقدمي اخلدمات 
التحويل الوطني في العمل مع النساء ضحايا العنف، وكيف يتم استقبال 
بأهمية  املشاركون/ات  أشار  وقد  لهن،  اخلدمات  وتقدمي  النساء 
متكاملة  خدمات  تقدمي  في  التحويل  نظام  دور  معرفة  في  اللقاء  هذا 
للنساء، واهمية وجود شبكة حماية كعنوان للنساء في القضايا الصعبة 

واحلساسة.

محافظة طولكرم

الشرطة 	  دور  حول  طولكرم  في  الشرطة  مديرية  في  عمل  ورشة  عقد 
النساء  مع  التعامل  في  طولكرم  مؤسسات  مع  وتعاونها  عملها  واليات 
املعنفات بشكل خاص وقضايا العنف بشكل عام، ومت تناول التحديات 
اجملال  في  تلعبه  الذي  والدور  العمل  في  الشرطة  لها  تتعرض  التي 



39

ذات  املؤسسات  كافة  دعوة  ومت  العنف،  قضايا  في  والتدخل  الوقائي 
نظام  ضمن  الشبكة  أعضاء  ودور  الشرطة  بدور  للتعريف  العالقة 
املؤسسات  تستطيع  وكيف  العنف،  ضحايا  للنساء  الوطني  التحويل 

التنسيق والتحويل ملقدمي اخلدمات وألعضاء شبكة.

عقد يوم دراسي في جامعة اخلضوري من معلمني وطلبة، ومت التعريف 	 
العنف  قضية  مع  التعامل  في  الشبكة  واهمية  ودوره  املرأة  مبركز 
باحملافظة، وخالل اللقاء عرضت كل جهة رسمية من مقدمي اخلدمات 
الدور الذي تقوم به في التدخل والعمل بحاالت العنف واملراحل التي 
يتم التعامل معها مع النساء ضحايا العنف كالشرطة والنيابة والشؤون 
والصحة ثم دار نقاش طويل مع الطلبة ومعلمني اجلامعة حول اخفاقات 
هذه اجلهات في التعامل مع القضايا من خالل قضايا عينيه تعرض 
لها احلضور او سمعوا عنها لم تكن هذه املؤسسات او لم تقم بدورها 
املتوقع منها ومت التركيز على قضية السرية واخلصوصية، وكيف ان 
املؤسسات  هذه  الى  متوجهني  تخص  معلومات  حول  تسريبات  هناك 
هذه  حول  كبيرة  مواجهة  هناك  وكانت  الشرطي،  اجلانب  وخصوصا 
االدوار ما بني مقدمي اخلدمة واحلضور، ساعدت في توضيح ادوار 

مقدمي اخلدمات وكذلك التأكيد على مسؤولياتهم.

محافظة اريحا 

جهاز 	  لطاقم  أريحا  محافظة  في  الشرطة  مديرية  في  لقاء  عقد 
الشرطة من مراكز مختلفة في احملافظة بحضور مدير شرطة اريحا 
بالقطاعات  التعريف  مت  اخلدمات،  تقدمي  في  املؤسسات  دور  حول 
تقدمي اخلدمة  ومراحل  في احملافظة  تقدم اخلدمات  التي  الرسمية 
من قبل كل شريك والية التعاون والشراكة بني املؤسسات، مع توضيح 
بروتوكوالت  والتحويل في كل قطاع ضمن  والتدخل  آليات االستقبال 
اللقاء عدة اسئلة عن  للنساء. وعرضت خالل  الوطني  التحويل  نظام 
التي  واحلاالت  ودورها  يتعلق مبراكز احلماية  اخلدمات وخاصة مبا 
التي  التحديات  الى جانب ذكر  ال تستقبلها واسباب عدم االستقبال، 
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تواجهها اجلهات الرسمية وخصوصا الشرطة في التعامل مع قضايا 
أكد  احلماية.  مراكز  قبل  من  استقبالها  يتم  ال  التي  وخاصة  العنف 
مع  التعاون  واليات  احلاالت،  لهذه  بدائل  ايجاد  اهمية  على  احلضور 
احملافظات االخرى والصعوبات والتحديات بهذا التعاون والتأكيد على 
اهمية التنسيق مع مراكز احلماية في الشرطة ورفع توصيات إلدارة 
وحدات احلماية في الشرطة إلصدار تعميمات بالتعاون خصوصا في 
حالة محافظة اريحا التي يوجد بها مركز ايواء للنساء ضحايا العنف.

احلماية 	  شبكة  وأعضاء  اخلدمات  مقدمي  بني  تشاوري  لقاء  عقد 
للنساء مع احملكمة الشرعية في اريحا جاء اللقاء الهام على ضوء عدة 
تعتبر  والتي  الشرعية  دور احملاكم  تفعيل  اهمية  توصيات ركزت على 
بالتعامل وتسهيل  الوطني في دورها  التحويل  شريك اصيل في نظام 
مهمة النساء اللواتي يتعرضن الى العنف ويحتجن الى مساندة ودعم 
من هذه احملاكم. خرج اللقاء بالعديد من التوصيات الهامة حول دعم 

الشراكة مع احملاكم وهي:

احلماية . 1 شبكة  ضمن  االسري  واالرشاد  االصالح  دور  تفعيل 
والتأكيد على حضورها االجتماعات الدورية واللقاءات التدريبية.

ومركز . 2 احملافظة  قبل  من  يحولن  اللواتي  النساء  مهمة  تسهيل 
احلماية خلصوصية هذه القضايا وصعوبة تعرضهن بشكل علني 

باحملكمة.
اعتماد الية حتويل رسمية وجهة معينة في احملكمة لتحويل النساء . 3

الى جمعية سيدات اريحا او الى احملافظة.
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خدمات االرشاد القانوني واالجتماعي للنساء املعنفات 

واصل املركز تقدمي اخلدمات للنساء والفتيات املعنفات واملنتهكة حقوقهن، 
وميكن تلخيص أبرز اإلجنازات املتحققة للعام 2017 في هذا اجملال مبا يلي:

جدول رقم )1( عدد املنتفعات من خدمات االرشاد ومتثيل في احملاكم 
حسب طبيعة اخلدمة والفرع 

اجملموعاجتماعية وقانونيةخدمة قانونيةخدمة اجتماعيةالفرع
4137390رام الله
027163190اخلليل
196575القدس

0321749بيت حلم
230124مركز الطوارئ

2881319428اجملموع

جلسة حوارية حول جهود محاربة العنف ضد املراة
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عدد االستشارات التي مت تقدميها خالل العام 2017  

عبر  قدمت  استشارة   334  ،  2017 العام  خالل  استشارة   551 تقدمي  مت 
اجللسات الفردية وقدمت عبر اخلط االمن 177 استشارة ، و30 استشارة 
الحقا للقاءات التوعية التي مت عقدها في املناطق، تركزت هذه االستشارات 
مؤسسات  وخدمات  املركز،  قبل  من  املقدمة  اخلدمات  عن  التساؤل  حول 
وطالق  وتفريق  وحضانة  نفقة  قضايا  بني  تنوعت  كما  عالقة،  ذات  أخرى 
ومهور قضايا لم الشمل، تنفيذ قرارات احملاكم، حضانة، مشاهدة ، طالق 
لسيدات  قانونية  حقوق   ، مشتركة  اموال  نفقة،  الوطني،  التأمني  تعسفي، 
يتعرضن للعنف اجلسدي، اجرة مسكن، ميراث، حقوق عمال، مهر مؤجل، 
متعددة  اجتماعية  استشارات  هناك  وكانت   ، زواج  عقد  فسخ  استضافة، 
حول مشاكل اسرية، وخالفات زوجية، ودعم ومتكني اجتماعي، اعتداءات 
امنة،  بيوت  خدمات  نفسية،  مؤسسات  خدمات   ، زوجية،  مشاكل  جنسية، 

حترش جنسي.

جدول رقم )2( يوضح اعداد املنتفعات حسب الفئة العمرية واملكتب

بدون أكثر من 3640-2640-2135-1625-20اقل من 15
اجملموعاجابة

رام الله 
019283316180114واريحا
018617519152190اخلليل
032030139075القدس

05424115049بيت حلم
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توثيق انتهاكات االحتالل حلقوق املرأة الفلسطينية

عهد التميمي وقانون حقوق االنسان الدولي

االستجواب، الترهيب واالعتداء:

 إن قضية املراهقة الفلسطينية، عهد التميمي، أثارت اهتمام العالم بأجمعه 
بعد أن مت اعتقالها واحتجازها من قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي لقيامها 
بصفع جندي إسرائيلي. شجاعة عهد هي أكثر مالحظًة عندما نذكر أنفسنا 
القمعي  الذكوري  العسكري  النظام  في  فلسطينية  وكشابة  كطفلة  بوضعها 
في احملكمة العسكرية اإلسرائيلية2. عهد هي واحدة من قرابة 700 طفل 
فلسطيني محتجز ومعتقل في هذا النظام. في هذا النظام، ال يوجد هناك 
أمل في العدالة للفلسطينيني، بلغ االحتجاج معدل 99.74% باإلدانة3. في 
أذار 2018، حكم على عهد باحلبس ملدة ثمانية أشهر. إن مسار قضية عهد 
أظهر املزيد من القلق حول معاملتها، كطفلة وكشابة فلسطينية، واالنتهاكات 

اإلسرائيلية اللتزاماتها القانونية الدولية.          

في  واملسؤولون  اإلسرائيلية  القوات  قبل  من  معاملة  من  عهد  تلقته  ما 
بالتمييز  مثقال  كان  اإلسرائيلية،  الصحافة  أيضا  أظهرت  كما  احملكمة، 
اجلنسي ولم يراعي كونها طفلة. املعلق اإلسرائيلي بن كاسبت في حديثه عن 
عهد، اقترح” في قضايا الفتيات، البد في فرصة أخرى من حتديد ثمن، في 
التحريض لالعتداء اجلنسي  الظالم، دون شهود وال آالت تصوير”4. هذا 
ضد طفلة أنثى في تيار الصحافة اإلسرائيلية مضى دون نزاع، إن التسوية 
في هكذا اقتراح يعبر عن التصرف واالنطباع اجتاه األطفال الفلسطينيني، 
وخصوصا االناث من األطفال، في اجملتمع اإلسرائيلي، وإن هذه التصرفات 

2 Addameer, “Imprisonment of Children” (2017) http://www.addameer.org/the_prisoners/children 
3 Addameer, “Eyes on Israeli Military Court: A Collection of Impressions”(2012) http://www.adda-

meer.org/sites/default/files/publications/eyes_on_israeli_military_court-_a_collection_of_im-
pressions.pdf 

4  Ben Caspian, writing for Maari, Available at: http://www.maariv.co.il/journalists/Article-614459
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قد تغلغلت في نظام احملكمة العسكرية اإلسرائيلية.

بناًء على ما صرحت به محامية عهد، منذ اعتقالها، عهد تعرضت للعديد من 
االستجوابات الطويلة والعنيفة، والتي متت دون حضور محاميتها أو عائلتها، 
بحيث تضمنت هذه االستجوابات تهديدات لعائلتها وبحرمان من النوم. في 
من  عهد  استجواب  يظهر  مصور  مقطع  عهد  عائلة  أظهرت   2018 نيسان 
قبل ضباط إسرائيليني، دون حضور محاميتها أو أي من أفراد أأسرتها أو 
ضابط أنثى. كما مت التبليغ أن أحد احملققني اإلسرائيليني أظهر مداعبات 
لها »عيون  بأن  التحقيق، ومن ضمنه أن قال  أثناء  وتلميحات جنسية لعهد 
كاملالئكة«5. بقيت عهد صامتة كفعل مقاومة في وجه هذه التهديدات. وقد 
قامت محامية عهد بتقدمي شكوى ملكتب للمدعي العام حول هذه التعليقات 
محامية  به  صرحت  عما  وبناًء  جنسي.  حترش  تعتبر  والتي  الالئقة،  غير 
عهد، فإن عهد قد واجهت سلسة من االستجوابات الطويلة والعنيفة والتي 
شملت كذلك تهديدات لعائلتها6. كما ذكر والد عهد بأن عهد فد تعرضت 

حلرمان من النوم استمر ملدة 34 ساعة7.

إن املعاملة التي تعرضت لها عهد هي ومئات األطفال الفلسطينيني املعتقلني، 
حتمل انتهاكات صارخة حلقوق اإلنسان. إن معاهدة األمم املتحدة حلقوق 
األطفال  احتجاز  بأن  وتفرض  تنص  فيها،  عضو  إسرائيل  والتي  الطفل8، 
يكون فقط كإجراء احلل األخير، ويجب معاملتهم بإنسانية واحترام، بطريقة 
تراعي احتياجات األطفال بعمرهم. ومما يتضمن التوفير العاجل للمساعدة 

5  Middle East Eye “Ahed Tamimi was sexually harassed by Israeli interrogator, says lawyer” (2018) 
http://www.middleeasteye.net/news/palestinian-slapped-israeli-soldier-was-sexually-harassed-
says-lawyer-236580385

6  Amnesty International, “Israel: Release teenage Palestinian activist Ahed Tamimi” (2018) https://
www.amnesty.org/en/latest/news/2018/01/israel-release-teenage-palestinian-activist-ahed-
tamimi/

7  Middle East Eye, “Video of Ahed Tamimi›s interrogation shows intimidation, harassment” (2018) 
http://www.middleeasteye.net/news/video-ahed-tamimis-interrogation-shows-intimidation-
harassment-474993855

8 UN General Assembly, Convention on the Rights of the Child, 20 November 1989, United Nations, 
Treaty Series, vol. 1577, p. 3 
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الذي  الالئق  غير  العقاب  إن  املناسبة9.  املساعدات  من  وغيرها  القانونية 
انتهاك  تهديد، هو  لم يشكل  والذي  لقيامها بصفع جندي  له عهد  تتعرض 
لها  تتعرض  التي  املعاملة  إن  الطفل.  حلقوق  املتحدة  األمم  ملعاهدة  صارخ 
معاهدة  لبنود  انتهاكات  تشمل  كما  وحترش،  تهديد  ترهيب،  تتضمن  عهد 
األمم املتحدة فيما يتعلق بحق كل األطفال بأن يكونوا أحرار من أي عنف10.

كما أنه من املتعارف عليه في قانون حقوق اإلنسان الدولي بأن عهد، كشابة 
املعاملة  إلساءة  يعرضها  خطر  أي  ضد  خاصة  حماية  تتطلب  فلسطينية، 
اجلنسية ضمن التحقق واالحتجاز. أن معاهدة األمم املتحدة للقضاء كافة 
أشكال التمييز ضد املرأة »سيداو«11، والتي إسرائيل هي عضو فيها، حتظر 
بشكل صريح التميز على أساس اجلنس، والعنف على أساس اجلنس12. لقد 
شددت جلنة سيداو على أن الدول األعضاء عليها حماية النساء والفتيات 
في نظام عادل ضد التهديد، التحرش وأي أنواع أذى أخرى قبل، خالل وبعد 
القانونية الضرورية لضمان  القضائية وتوفير املصادر واإلطارات  الدعوى 

بأن اإلجراءات الوقائية تعمل بفاعلية13.

النفسي  العنف  النوم،  من  احلرمان  اجلنسي،  التحرش  حول  التقارير 
لتعذيب  تعرضت  قد  كونها  حول  القلق  يزيد  عهد  قضية  في  واجلسدي 
القواعد  حسب  محرمة  قطعا  تعتبر  والتي  إنسانية،  وغير  مهينة  ومعاملة 
املتحدة  اإلنسان، مبا يشمل معاهدة األمم  الدولي حلقوق  والقانون  االمرة 

9  Article 7, UN Convention on the Rights of the Child
10  Ibid. Article 19
11  UN General Assembly, Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against 

Women, 18 December 1979, United Nations, Treaty Series, vol. 1249, p. 13
12  UN Committee on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW), CEDAW General 

Recommendation No. 19: Violence against women, 1992; UN Committee on the Elimination of 
Discrimination Against Women (CEDAW), CEDAW General Recommendation No. 35on gender-
based violence against women, updating general recommendation No. 19, (2017) CEDAW/C/
GC/35

13 UN Committee on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW), CEDAW General 
Recommendation No. 33 on women’s access to justice (2015) CEDAW/C/GC/33 para.18(g) 
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ضد التعذيب وأي عقاب أو معاملة قاسية غير إنسانية ومهينة14، كما يشمل 
معاهدة األمم املتحدة حول احلقوق املدنية والسياسية15.

لألسف، عهد هي واحدة من مئات األطفال الفلسطينيني الذين كانوا عرضة 
إال  محكمة،  بواجهة  نظام   – والعنصري  االستبدادي  القاسي  النظام  لهذا 
أنها بكل الطرق واملقاييس وسيلة قاسية لالحتالل. إن احملكمة العسكرية 
هي مصممة لدعم وحفظ االحتالل اإلسرائيلي من خالل اضطهاد واسكات 
تبرز  وامنا هي  بعزلة  ليست  إن قضية عهد  يقاومون.  الذين  الفلسطينيني 
بوضوح املعاملة والترهيب والتحرش وحتى التعذيب الطويل الوحشي غير 
أجل  اإلنسان-من  حلقوق  الدولية  للمعايير  فاضح  انتهاك  في  اإلنساني، 
احلفاظ على احتاللها الوحشي وقمع الفلسطينيني من حق تقرير املصير. 

14  UN General Assembly, Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treat-
ment or Punishment, 10 December 1984, United Nations, Treaty Series, vol. 1465, p. 85

15  UN General Assembly, International Covenant on Civil and Political Rights, 16 December 1966, 
United Nations, Treaty Series, vol. 999, p. 171, Article 7

شراكة جديدة مع املؤسسة القاعدية /جمعية نهضة بنت الريف اخليرية / دورا
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نوع االنتهاك: منع من السفر )احلق في الصحة(

االسم: عبير ق. 
العمر: 40 سنة

املنطقة: جباليا/ غزة 
نوع االنتهاك: منع من السفر )احلق في الصحة(

تاريخ االنتهاك: 2017/12/11
عانت ابنة عبير من ورم في يدها ملدة 8 سنوات. بعد ان مت استئصال جزء 
من الورم في مدينة القدس مت رفض تصريحها الطبي الستكمال استئصال 
باقي الورم. عبير تستمر في احملولة للحصول على تصريح الطبي ولكن حتى 

االن لم تنجح في ذلك. 

» أسمي عبير وأبلغ من العمر 40 عام، ولدي 7 أبناء ومنهم اية 10 أعوام.« 

بدأت  من عمرها، حيث  الثانية  في سنة  أية  أبنتي  لدى  املرض  اكتشفت   «
بشكل مفاجئ تعاني من االم كبيرة جدا في يدها وال تستطيع حتريكها، وبعد 
أن أخذتها الى مستشفى الشفاء في غزة، أخبرني الطبيب أنها تعاني من 
دموي حميد عميق  وعائي  )ورم  متشعبة  الدموية  االوعية  في  تشوه خلقي 

ومتشعب في اليد اليمنى(.«

» قمت بعرض التقرير الطبي ألية على االطباء في غزة ولكنهم لم يستطيعوا 
التعامل مع حالتها فتم عمل حتويلة طبية لها ملستشفى املقاصد في القدس، 
وفي مستشفى املقاصد مت استئصال جزء من الورم بتاريخ 2014/10/13 

وأخبرني الدكتور أن أعود له بعد عامني ألجراء العملية الثانية.«

» في شهر2015/7 عادت االالم ألبنتي أية بشكل أكبر من السابق وازرقت 
يدها ولم تعد تسطع النوم أو حتريك يدها إال بعد تناول املسكنات، وبعد أن 
عرضتها مجددا على الدكتور في مستشفى الشفاء أخبرني بضرورة إجراء 
عملية الستئصال الورم بشكل كامل من يدها وذلك في مستشفى املقاصد 
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في القدس.« 

» قمت بعمل إجراءات التحويلة الطبية للحصول على تصريح طبي ملستشفى 
املقاصد، ولكن جاءني الرد من قبل اجلانب اإلسرائيلي أن اسمها مع املرافق 
وهو أنا حتت الفحص األمني، ومن وقتها لآلن وأنا أتقدم في كل شهر مبوعد 
جديد للحصول على التصريح الطبي البنتي ويأتيني نفس الرد دون مبررات« 

» أبنتي تعاني خالل دراستها وأنا أعاني معها عندما أنظر إليها وهي تعاني 
املسكنة،  االدوية  إعطائها  خالل  من  إال  مساعدتها  أستطيع  وال  يدها  من 
واملراجعة  الطبية  التحويلة  مواعيد  لتجديد  دائم  بشكل  ذهابي  من  وأيضا 

بدون فائدة« 

» مع كثرة الضغط النفسي الذي أعيشه ورؤيتي ملعاناة ابنتي، حيث مرضت 
التهابات  بسبب  لآلن  اليمنى  قدمي  حتريك  أستطيع  وال  أسبوعني  منذ 

االعصاب بها.« 

ألية  طبي  تصريح  على  للحصول  موعد  آخر  كان   2017/12/11 بتاريخ   «
حتت  واسمي  أسمها  أن  االسرائيلي  اجلانب  قبل  من  الرد  نفس  وجاءني 
من  ألكثر  مستمر  مازال  الذي  الفحص  لهذا  سبب  أي  بيان  دون  الفحص 

سنتني ونص.«

» كل ما أريده وأطالب به هو حق أبنتي في احلصول على عالجها وأن تعيش 
حياتها بشكل طبيعي مثل باقي أخوتها، وأن تتوقف عن تناول املسكنات التي 

ستضر جسدها مستقبال وهي ما زلت طفلة صغيرة.« 

مقاربة التجربة النسوية االرجنتينية 
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نوع االنتهاك: مداهمات ليلية/اعتقال

عفاف ح. االسم:   

54 العمر:   

تل/نابلس املنطقة:   

مداهمات ليلية/اعتقال نوع االنتهاك:  

2017/7/25 تاريخ االنتهاك:  

 54 عفاف  منزل  مبداهمة  اإلسرائيليني  اجلنود  قام   ،2017/7/25 بتاريخ 
ابراز  دون  عاماـ   20 العمر  من  يبلغ  الذي  قتيبة  ابنها  اجلنود  اعتقل  عاما. 
أي معلومات عن صحة  بال  قلقة،  العائلة  وبقيت  اعتقال بحقه.  أي مذكرة 

وسالمة قتيبة. 

» انا عفاف، اسكن قرية تل الواقعة جنوب غرب محافظة نابلس، ابلغ من 
ال عمر54عاما، لدي ولدين، قتيبة يبلغ من ال عمر20عاما، علي يبلغ من 
ال عمر18عاما، اسكن مع زوجي وابنائي في بيت مستقل مكون من طابق 
واحد، اعمل ربة بيت.ابني عمر 30 عام متروج ويسكت في بيت مستقل مع 

عائلته.«

“ بتاريخ 2017/7/25 عند الساعة الثانية والنصف ما بعد منتصف الليل 
عندما نظرت الى ساعة احلائط بغرفة الصالة، أيقظني ابني قتيبة من النوم 
وأخبرني ان جنود االحتالل االسرائيلي في املنزل عندما سمعت ذلك فقدت 
صوابي قمت مسرعة وارتديت مالبسي، حيث أخبرني ابني عندما أيقظني 
بانه كان ابني وأخيه علي يسهر على التلفاز وسمع صوت طرق باب املنزل 

بصوت عادي وعندما فتح الباب تفاجئ بجنود إسرائيليني.”

 “ خرجت انا وزوجي الى غرفة الصالة كان اجلنود منتشرين كان عددهم 
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15 جندي تقريبا يرتدون الزي العسكري ومسلحني. عرف الضابط بنفسه 
وطلب مني ومن زوجي وابنائي ان جنلس جميعنا في غرفة الصالة، وقف 

عندنا ثالثة جنود مينعوننا من احلركة ويصوبن االسلحة نحونا.”

ابنائي واسمائهم وبعدما علم الضابط  “ثم سأل الضابط زوجي عن عدد 
الى  معه  يذهب  ان  قتيبة  ابني  من  وطلب  قتيبة  عن  سأل  ابنائي  بأسماء 
يفعلوا شيء فقط  اراهم  لم  املنزل  منتشرين في  باقي اجلنود  كان  غرفته. 

كانوا يقفون ولم يفتشوا املنزل.”

“ ترك الضابط باب الغرفة مفتوح، حيث سمعت الضابط وهو يسال ابني 
عن هاتفه وكم عمره، ثم أخبر الضابط ابني قتيبة انه يريد اعتقاله.”

له “ماذا  اقول  الضابط  كثيرا وصرخت على  توترت  ذلك  “عندما سمعت 
فعل ابني لكم وملاذا تريدون اعتقاله” لكن الضابط لم يرد على سؤالي، كانت 
منهارة اعصابي داخليا لكن حاولت ان امتالك اعصابي امام ابنائي وزوجي 
بواسطة  ظهره  خللف  ابني  يدي  بتكبيل  وقام  بقتيبة  اجلنود  أحد  جاء  ثم 
اربطة بالستيكية؛ طلبت ان اودعه واعطيه بعض املالبس لكن لم يسمحوا 

لنا بتوديعه او ارتداء مالبسه.”

“ عند الساعة الثالثة ما بعد منتصف الليل عندما نظرت لساعة احلائط 
انسحب اجلنود من املنزل معتقلني ابني قتيبة معهم دون اخبارنا عن سبب 

االعتقال او وجود مذكرة اعتقال.”

نادي  على  زوجي  اتصل  صباحا  التاسعة  الساعة  عند  اليوم  نفس  في   “
االسير وأخبرهم عن اعتقال قتيبة، ردوا علينا في اليوم التالي 2017/7/26 
اتصل بنا نادي االسير وأخبرنا ان قتيبة في معسكر حوارة وانه سيتم توكيل 
محامي من قبلهم وأخبرونا ان له محكمة بتاريخ 2017/7/27، وال نعلم اي 

شيء اخر ولم نعلم ما تهمته حتى االن، عمر ذهب حلضور احملكمة.”

 » انني خائفة على ابني كثيرا وال احتمل غيابه عن املنزل، ال انام بالليل وانا 
أفكر به وبوضعه حاليا، امتنى ان يخرج بأسرع وقت ألنني اشتاق له.«
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نوع االنتهاك: هدم ممتلكات

نافزة ر. االسم:  

26عاما العمر:  

حي سلوان/القدس املنطقة:  

نوع االنتهاك: هدم ممتلكات

تاريخ االنتهاك: 2017/3/29

بتاريخ 2017/3/29، حوالي 100 جندي إسرائيلي احاطوا مبنزل االم التي 
دقائق ألخالء  العشر  مهلة  العائلة  وأعطوا  قرية سلوان،  من  عاما   26 تبلغ 

املنزل قبل ان يتم هدمه. 

» انا نافزة وابلغ من العمر 26عاما، لدي اربعة اوالد، اكبرهم عمر9 سنوات 
وأصغرهم 9 شهور. اسكن مع عائلتي في بيت مستقل مكون من طابقني، 
نسكن الطابق األول مكون بيتنا من ثالثة غرفة، صالة، حمام ومطبخ يبلغ 
نقوم  لم  حيث   ،2004 عام  منذ  منزلنا  بناء  مت  متر.   100 البيت  مساحة 
يعطي  ال  عام  بشكل  االسرائيلية  السلطات  ان  وسبب  املنزل  بترخيص 

رخصة بناء للعائالت املقدسية.«

ورقة  زوجي  وأعطوا  االحتالل  االسرائيلية  شرطة  جاء   2014 عام  في   «
اخطار هدم مكتوبة باللغة العبرية ووكل زوجي محامي للدفاع عن املنزل، 

ودفعنا له 10.000دوالر حملاولة الغاء القرار ولكنه لم يستطيع.« 

االسرائيلية  السلطات  البلدية  بان  احملامي  أخبرنا   2017/3/15 في   «
هدم،  تواريخ  فيه  يحدده  ولم  العبرية  باللغة  املنزل  بهدم  اخطار  اصدرت 
الرابعة  الساعة  عند   2017/3/29 بتاريخ  املنزل.  ترخيص  عدم  وبحجة 
والنصف فجرا، أيقظني زوجي وأخبرني ان أحد يطرق باب املنزل، ارتديت 
املنزل  باب  زوجي  فتح  الصالة.  غرفة  الى  زوجي  مع  وخرجت  مالبسي 
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تفاجئنا بوجود عدد كبير من اجلنود االحتالل االسرائيلي حيث كان أكثر 
من 100جندي يرتدون الزي العسكري و4 جيبات عسكرية ومعهم جرافة.« 

املنزل وان علينا اخلروج سريعا  لهدم  انهم جاءوا  الضابط زوجي  » أخبر 
حتى يهدموا املنزل، عندما سمعت هذا اخلبر فقدت صوابي لم أستطيع ان 
استوعب ما قاله الضابط، سأل زوجي الضابط: ملاذا لم تخبروننا من قبل 
او اعطائنا مهلة، لم يرد الضابط على زوجي وقال« معكم فقط 10 دقائق 

لتخرجوا من املنزل«.«

» ايقظت اوالدي من نومهم ولبستهم بعض املالبس وخرجنا من املنزل الى 
الشارع في هذه االثناء كنت منهارة اعصابي ولكن ماذا سأفعل وارى بيتي 
ينهدم امام عيني وال أستطيع فعل شيء فقط جلست انا واوالدي وزوجي 

ننظر لالحتالل وهم يهدمون منزلنا.«

» منعونا من ان نخرج اغراضنا واثاث املنزل فقط قام بعض اجلنود بإخراج 
القليل من اثاث املنزل وتركوا باقي االغراض واالثاث في املنزل وبدأوا بهدم 

املنزل باجلرافة ملدة ساعتني ونصف.« 

اوالدي حتى  امام  امتاسك  ان  احاول  وكنت  بحرقة  يبكون  اوالدي  كانوا   «
من  امتزق  كنت  ولكن  شيء  لنا  يحدث  لم  وكأنه  قوية  واكون  يتحطموا  ال 
الداخل. انتهوا من هدم املنزل وانسحبوا عند الساعة السادسة والنصف 

صباحا عندها جتمعوا اهل احلي ليروا ما حدث لنا.« 

به،  نسكن  منزل  جند  حتى  اهلي  عند  وزوجي  واوالدي  انا  اسكن  االن   «
أصبحنا مشردين بال منزل.« 

ورشة توعية للنقابيات والعامالت
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فعاليات الثامن من آذار -يوم املرأة العاملي

احيا مركز املرأة واملؤسسات النسوية القاعدية الذكرى السنوية ليوم املرأة 
العاملي في الثامن من آذار من خالل سلسلة فعاليات وانشطة في احملافظات 

اخملتلفة. 

حفل تكرميي ألسيرات فلسطينيات محررات في محافظة اخلليل 

بادر مركز املرأة فرع اخلليل الى تنظيم حفل تكرميي ألسيرات فلسطينيات 
على  النضالي  لدورهن  وتقديرا  احتراما  اخلليل  محافظة  في  محررات 
وشارك  محررة.  فلسطينية  أسيرة   21 تكرمي  مت  حيث  الوطني،  املستوى 
باحلفل عدد من املؤسسات الفلسطينية من أبرزها نادي األسير الفلسطيني 
وعدد من املؤسسات النسوية الفلسطينية كاالحتاد العام للمرأة الفلسطينية 
ومجلس شؤون املرأة باحملافظة. وتخلل احلفل عدد من الكلمات التي تشيد 
منهن.  االسيرات  وباألخص  الفلسطينية  للمرأة  والنضالي  الوطني  بالدور 
وفي نهاية احلفل مت تقدمي درع لكل أسيرة محررة باإلضافة الى هدية رمزية 

لكل منهن مقدمة باسم مركز املرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي.

وقفة تضامنية مع االسيرات الفلسطينيات 

التابعة  املتطوعني/ات  ومجموعة  اخلليل  فرع  املرأة  مركز  طاقم  شارك 
اللواتي ما زلن  الفلسطينيات  بالوقفة التضامنية مع االسيرات  ملركز املرأة 
ابن  دوار  على  الوقفة  تنظيم  مت  اإلسرائيلي،  االحتالل  سجون  في  يقبعن 
مظلة  وحتت  النسوية  املؤسسات  من  عدد  من  وبتنظيم  باحملافظة  رشد 
االحتاد العام للمرأة الفلسطينية. تخلل الوقفة القاء عدد من الكلمات ورفع 
أبرزها قضية  تناهض ممارسات االحتالل اإلسرائيلي من  التي  الشعارات 

االسرى واالسيرات الفلسطينيات.
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وقفة تضامنية مع خربة »سوسيا« 

هذه  وتعتبر  »سوسيا«.  خربة  مع  تضامنية  وقفة  تنظيم  في  املركز  شارك 
اخلربة من مسافر مدينة يطا نظرا للظروف واالحوال الصعبة التي يعيشها 
اهل هذه اخلربة نتيجة ملوقعها احلساس حيث مت انشاء مستوطنة إسرائيلية 
على أراضي اخلربة ومصادرة جزء من أراضيها من قبل سلطات االحتالل 
اإلسرائيلي. مت تنظيم وقفة تضامنية مع أهالي هذه القرية مبناسبة الثامن 
من اذار وبتنظيم من جتمع املؤسسات النسوية في محافظة بيت حلم التي 

تضم في عضويتها عدد من املؤسسات النسوية من بينها مركز املرأة.

 تخلل الوقفة التضامنية القاء كلمات وزراعة االشتال في األراضي املهددة 
باملصادرة، ثم عقد نشاط ترفيهي ألطفال هذه اخلربة وتوزيع هدايا رمزية 
باحملافظة ومجموعة  املرأة  النشاط طاقم مركز  على األطفال. شارك في 

الشباب والشابات املتطوعني في املركز.

ورشة عمل ملناقشة مسودة قانون حماية االسرة ومشروع قانون العقوبات الفلسطيني
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فعاليات أسبوع مناهضة العنف ضد املرأة

مؤمتر افتتاح حملة مناهضة العنف ضد املرأة

احلملة  لنشاطات  التحضيرية  لقاءات  بعدة  املركز  العام شارك  خالل هذا 
مت  والتي  الوطنية  اللجنة  مع  خاصة  املرأة،  ضد  العنف  ملناهضة  العاملية 
تشكيلها حتت مظلة وزارة املرأة الفلسطينية واملؤسسات النسوية واحلقوقية 
مت تسليط الضوء على موضوع املرأة املقدسية واالنتهاكات التي تتعرض لها 
من االحتالل اإلسرائيلي. جرى حتضير عدة انشطة كافتتاح احلملة العاملية 
ملناهضة العنف ضد املرأة في فلسطني في بلدة الرام بتاريخ 2017/11/22 
به  شارك  اليوم  بهذا  مركزي  مؤمتر  وعقد  القدس.  من  جزء  تعتبر  التي 
محافظ القدس ووزيرة املرأة ومنتدى املنظمات االهلية والتجمع املقدسي. 

ومت خالله عرض عدد من األوراق حول معاناة املرأة املقدسية.

جلسة حوارية حول جهود محاربة لعنف ضد املرأة

شارك املركز في جلسة حوارية بالتعاون والتنسيق مع القنصلية البريطانية 
في القدس وهيئة االمم املتحدة للمرأة، حيث استضافت املبعوثة البريطانية 
السيدة جوانا  املرأة  املساواة بني اجلنسني ومتكني  املعنية بشؤون  اخلاصة 
روبر، التي كانت في زيارة فلسطني ملدة يومان أثناء احلملة العاملية ملناهضة 
العنف ضد املرأة. وهدف اللقاء الى إجراء حوار بني الشركاء واخملتصني في 
قطاع حقوق املرأة وسيادة القانون وحقوق االنسان والعاملني على مشروع 
قانون حماية االسرة من العنف على املستوى الوطني والدولي، للتعرف على 
اجلهود املبذولة من كافة اجلهات، ولعرض التحديات والصعوبات التي حتول 

دون حتقيق العدالة وحماية املرأة ومتكينها.

املرأة  تواجهها  التي  التحديات  على  مداخلته  في  الضوء  املركز  سلط 
آثار االحتالل اإلسرائيلي الذي  اليومية، خصوصا  الفلسطينية في حياتها 
املشاركة  سيما  وال  اجلوانب،  جميع  في  الفلسطينية  املرأة  مشاركة  يقيد 
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الثقافي  والسياق  احلركة،  على  املفروضة  القيود  بسبب  االقتصادية 
واالجتماعي، حيث تفرض القوالب النمطية السلبية على املرأة ودورها في 

جميع اجلوانب.

دور النساء في عملية املصاحلة الفلسطينية

الفلسطينية  للمرأة  العام  االحتاد  لقاءات عقدها  املركز في سلسلة  شارك 
ضمت كافة االطر واملؤسسات واملراكز والفعاليات النسوية في كل من الضفة 
اللقاءات  هذه  وهدفت  املصاحلة.  في  املرأة  دور  تعزيز  وغزة حول  الغربية 
إلى الدفع باجتاه تعزيز ُمشاركة النساء ومتثيل النساء في احلوارات، ليكون 
صوت املرأة حاضراً في هذه اللجان ومتكني دورها في املشاركة في احلياة 
الوحدة  واستعادة  االنقسام  إلنهاء  الفلسطيني  القرار  واتخاذ  السياسية 

الوطنية.

حملة إلقرار قانون حماية االسرة من العنف

املنظمات  منتدى  مؤسسات  مع  العام  خالل  التحضيرية  االجتماعات  اثناء 
على  العام  لهذا  احلملة  نشاطات  تركيز  يكون  ان  على  االتفاق  مت  االهلية 
موضوع ضرورة إقرار قانون حماية االسرة من العنف ملا يشكله من أهمية 
بالغة في احلد من حاالت العنف التي تتعرض لها املرأة الفلسطينية. عقد 
مؤمتر بتنظيم منتدى املنظمات االهلية ومشاركة عدد كبير من املؤسسات 

الرسمية وغير الرسمية، عرضت عدد من األوراق اخملتصة بهذا العنوان.

 مقاربة التجربة النسوية األرجنتينية والفلسطينية 

األرجنتينية  النسوية  التجربة  »مقاربة  بعنوان  عمل  ورشة  املركز  عقد 
والفلسطينية آفاق وحتديات« وذلك مبناسبة اختتام فعاليات احلملة العاملية 
حيث  االنسان«  حلقوق  العاملي  اإلعالن  وذكرى  املرأة  ضد  العنف  ملناهضة 
مت استضافة  الدكتورة األرجنتينية نورما ابراهام اخلبيرة في قضايا النوع 
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االجتماعي والتي حتمل شهادة الدكتوراه من جامعة السلفادور في التواصل 
االجتماعي وحتديدا موضوع الصحافة وعالقتها بالنوع االجتماعي في هذه 
األرجنتني،  في  النسوية  احلركة  ونضاالت  جتربة  إلى  التطرق  مت  الورشة 
والتي اثبتت جناحها خالل السنوات السابقة وأهمية التشبيك مع ناشطات 
ونسويات وحقوقيات من مختلف أنحاء العالم ملشاركة جتاربهن وباألخص 
املرأة الفلسطينية ونقل الصورة احلقيقية التي تعيشها النساء في فلسطني.

توثيق انتهاكات االحتالل ضد النساء الفلسطينيات

قام املركز من خالل باحثاته امليدانيات بجمع وتوثيق 119 حالة انتهاك ضد 
الشرقية وقطاع  والقدس  الضفة  الفلسطينيات في مختلف مناطق  النشاء 
غزة خالل العام 2017، وتغطي هذه التوثيقات واإلفادات العديد من مواضيع 
االنتهاك التي تتعرض لها املرأة الفلسطينية مثل االقتحامات الليلية، وعنف 

املستوطنني وتدمير املمتلكات وهدم املنازل واالعتقاالت وغيرها.

إطار  في  للتنمية  الفلسطينية  العاملة  املرأة  مع جمعية  بالتعاون  املركز  قام 
املتحدة  األمم  في  القرار  صناع  على  والضغط  املناصرة  “تعزيز  مشروع 
واملنابر الدولية من أجل السالم واألمن للنساء الفلسطينيات في إطار قرار 
مجلس األمن رقم 1325 “، بتنظيم لقاء جانبي في قصر األمم املتحدة في 
جنيف، سويسرا تزامنت مع عقد الدورة السادسة والثالثني جمللس حقوق 
اإلنسان. وهدف الى تسليط الضوء على االنتهاكات اإلسرائيلية ضد النساء 
املستقلة  املتحدة  تقرير جلنة األمم  االحتالل، عقب  الفلسطينيات في ظل 
النوع  يراعي  منظور  من   2014 لعام  غزة  صراع  حول  احلقائق  لتقصي 
االجتماعي، قدمت خالله ممثلة املركز حملة شاملة عن انتهاكات االحتالل 
والقدس  احملتلة  الفلسطينية  األراضي  في  اإلنسان  حلقوق  اإلسرائيلي 
إسرائيل  تستخدمها  رئيسية  قمعية  آليات  ثالث  على  التركيز  مع  الشرقية 
لضمان هيمنتها وسيطرتها من خالل التطهير االثني: االقتحامات الليلية، 

وهدم املنازل، واالعتقاالت.
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أقالم...

واقع النساء الفلسطينيات امام احملاكم الكنسية

بقلم احملامية: سلوى بنورة 

تعددت الطوائف  املسيحية في فلسطني وتعددت قوانني األحوال الشخصية 
لتي حتكم أفراد هذه الطوائف، حيث قام االنتداب البريطاني بتقنني نظام 
امللل العثماني من خالل مرسوم دستور فلسطني لعام 1922، منح فيه مبوجب 
املادة )51(محاكم الطوائف الدينية احلق في ممارسة الصالحية املطلقة في 
الى صالحيات احملاكم  املادة )54(  الشخصية، وأشار في  مسائل األحوال 
الدينية املسيحية بشكل صريح مبا يلي : »حملاكم الطوائف املسيحية اخملتلفة 
1( صالحية مستقلة للقضاء في مسائل الزواج والطالق والنفقة وتصديق 
الوصايا املتلقة بإفراد طوائفها باستثناء األجانب 2( صالحية القضاء في 
مسائل األحوال الشخصية األخرى املتعلقة بأفراد طوائفها إذا رضي جميع 
املتقاضني في القضية بأن تكون للمحاكم املذكورة صالحية القضاء فيها« . 

أضافت املادة )16( من مرسوم دستور فلسطني ذياًل على املرسوم األصلي 
الى  )باإلضافة  تشمل  وهي  حينه  في  بها  املعترف  الطوائف  الى  مشيرة 
الالتني  طائفة  )الشرقيني(،  األرثوذكس  الروم  طائفة  اليهودية(:  الطائفة 
الكاثوليك. طائفة األرمن )الغريغوريني( طائفة األرمن )الكاثوليك(، طائفة 
السريان )الكاثوليك( طائفة الكلدانيني )الكاثوليك(، طائفة الروم الكاثوليك 
هي  وهذه  )األرثوذكس(.  السريان  طائفة  املارونية،  الطائفة  )امللكيني(، 
ضمت  أن  بعد  أنه  إال  االنتداب،  حتت  فلسطني  في  بها  املعترف  الطوائف 
مبوجب  الطوائف  من  بغيرها  اعترفت   1948 عام  الغربية  الضفة  األردن 
قانون رقم 9 لسنة 1958 والذي طبق قانون مجالس الطوائف الدينية غير 
على  طبقه  الشرقية  الضفة  في  به  املعمول   1938 لسنة   )2( رقم  املسلمة 

الضفة الغربية أيضاً.
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التي  اخملتلفة  السلطات  عن  صادرة  رسمية  وثائق  من  توفر  مما  انطالقا 
طائفة  عشرة  اثنا  األقل  على  هناك  فإن  منها  جزءاً  أو  فلسطني  حكمت 
مسيحية معترفاً بها رسميا في الضفة الغربية وقطاع غزة نتيجة لالنتداب 
وميكن  منها  جزءاً  او  التاريخية  فلسطني  في  األردني  واحلكم  البريطاني 

تقسيم تلك الطوائف الى ثالث مجموعات: 

الطوائف الكاثوليكية وتشمل: أ( 

طائفة عربية )من حيث الطقوس الدينية( وتطبق مجلة احلق القانوني - 
لعام 1983 الصادرة عن احلبر الروماني وهي طائفة الالتني والتي تطبق 
أيضاً قانون احلوال الشخصية في األبرشية الالتينية األورشليمية لعام 

1954 مبا ال يتعارض مع مجلة احلق القانوني لعام 1983. 
الطوائف الشرقية وتطبق جميعها مجموعة قوانني الكنائس الشرقية - 

لعام 1990 وهي:
1( طائفة الروم الكاثوليك )امللكيني( 

2( طائفة األرمن الكاثوليك 
3( طائفة السريان الكاثوليك.

4( طائفة الكلدانيني الكاثوليك.
5( الطائفة املارونية.

الطوائف األرثوذكسية: ب( 

البيزنطي ( 1 العائلة  قانون  مجموعة  تطبق  األرثوذكس  الروم  طائفة 
والصادر في عام 1901 واملترجم عن لغته األصلية وهي اليونانية. 

طائفة األرمن األرثوذكس.( 2
طائفة السريان األرثوذكس وتطبق قانون األحوال الشخصية للسريان ( 3

األرثوذكس لعام 2000. 
ت( الطوائف البروتستانت وغيرها:
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طائفة البروتوستانت اإلنكليكانية.( 1
الشخصية ( 2 الوال  قانون  تطبق  كانت  والتي  اإلجنيلية  اللوثرية  الطائفة 

للطائفة اإلجنيلية األسقفية العربية لسنة 1945 وأصبحت اليوم تطبق 
في  عليه  التوقيع  مت  والذي  بها  اخلاص  الشخصية  األحوال  قانون 
2015/7/16ال وبذا أصبح هذا القانون ساري املفعول بعد التوقيع عليه 
في هذا التاريخ من قبل مطران الكنيسة اإلجنيلية اللوثرية في األردن 

واألراضي املقدسة آنذاك املطران منيب يونان. 
طائفة األدفنتست السبتيني. ( 3

ويعتبر التقاضي في احملاكم الكنسية على درجتني ويكون فيها احلكم نهائياً 
في حال توصلت محكمة البداية واالستئناف للحكم ذاته. اما بالنسبة لالتني 
ففي حال اختالف القرارين فإنه يعود االختصاص في البت في ذلك النزاع 
الى احلبر العظم وبالتالي الى الروتا الرومانية كمحكمة درجة ثالثة مبوجب 

املادة )1444 البند األول الفقرة 2( من مجلة احلق القانوني لعام 1983.
يكتفي  بل  لالستئناف  اللجوء  حيث  من  تختلف  الكنسية  القوانني  ان  كما 
بعضها بحكم البداية على ارض لواقع وإن توفرت إمكانية االستئناف خاصة 
في ظل اعتماد االستئناف باألساس على رغبة األطراف الذين يعتقدون أن 

قرار محكمة البداية لم يكن عادالً بالنسبة لهم.
ومبا ان الكنائس املسيحية املعترف بها تتجاوز حدود الدول القائمة حالياً 
فإن والية احملاكم الكنسية لكل طائفة متتد الى خارج املناطق الفلسطينية 
الفلسطينية  األراضي  الى  متتد  لالتني  القدس  بطريرك  فسلطة  أيضاً، 

احملتلة مبا فيها القدس وإسرائيل واألردن وقبرص، 
أما سلطة بطريرك الكنيسة األرثوذكسية في القدس فتمتد الى فلسطني 

واألردن وإسرائيل. 
الكنيسة األسقفية اإلجنيلية فتمتد واليته لتصل الى فلسطني  أما مطران 

واألردن وإسرائيل وسوريا ولبنان.
أما بالنسبة للطائفة اإلجنيلية اللوثرية فقد نص قانون اجملالس الطائفية 
لطائفة اإلجنيلية األسقفية العربية على ان هناك محاكم بداية في القدس 
وعمان ومحكمة استئناف في القدس أو في أي مكان آخر حسب احلاجة. 
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أما بالنسبة للكنيسة األرثوذكسية فهناك محكمة بداية واستئناف لطائفة 
الروم األرثوذكس في القدس ومحكمة بداية في غزة ويكون االستئناف على 

قراراتها في محكمة استئناف القدس. 

هو  ما  على  الفلسطينية  السلطة  أبقت  الفلسطينية  السلطة  مجيء  ومع 
وقد   ، الكنسية  احملاكم  وبالتالي  املسيحية  الطوائف  لوضع  باجململ  عليه 
حافظ القانون األساسي على هذا الوضع القائم ولم يعدل أو يلغِ  القوانني 
السابقة واملنظمة لعمل احملاكم الكنسية وقد ورد في املادة )101 ( ن القانون 
الشخصية  واألحوال  الشرعية  املسائل   “  :  2003 لعام  املعدل  األساسي 
تتوالها احملاكم الشرعية والدينية وفقاً للقانون “ وهذا يعني أن الطوائف 
املعترف بها تتمتع باالستقاللية التي مينحها القانون الساري في فلسطني 
في تنظيم شؤون رعاياها في قضايا األحوال الشخصية ، وهذه االستقاللية 
ما  بطائفة  االعتراف  عدم  حال  ففي  املعنية  بالطائفة  باالعتراف  مرتبطة 
سيكون من الصعب عليها ممارسة شعائرها الدينية علناً وبالتالي لن يكون 
لها محكمة تنظم شؤون ارادها التابعني لها اخلاصة باألحوال الشخصية . 
وهذا ما يدفعهم للتعامل مع الطائفة القرب إليها بحسب اجملموعات الثالث 

املذكورة )الكاثوليكية، األرثوذكسية، واألنكليكانية اللوثرية( 

وقد تظهر إشكاليات كثيرة تتعلق بقضايا األحوال الشخصية خاصة في حال 
وجود زواج مختلط إذ تظهر من حيث القانون الساري واحملكمة اخملتصة في 
الزواج اخملتلط فبحسب  ينشأ بني طرفي  الذي قد  النزاع  النظر في هذا 
قانون األحوال الشخصية األردني لعام 1976 واملطبق في احملاكم الشرعية 
الغربية ال يجوز زواج املسلمة من غير املسلم بينما يجوز زواج  في الضفة 
املسلم من غير املسلمة. بينما تسمح الطوائف املسيحية زواج املسيحي من 
أو  أهمها أخذ “ احللية “  وبالعكس ضمن شروط محددة  املسيحية  غير 

اإلذن املسبق للزواج من اجلهة الكنسية صاحبة االختصاص.  

الزوجات  تعدد  حيث  من  اخملتلط  بالزواج  مرتبطة  اخرى  إشكالية  كذلك 
للمسلمني  الشخصية  األحوال  قانون  في  للرجل  املنفردة  باإلرادة  والطالق 
أخرى  إشكالية  السارية.  الكنسية  القوانني  كافة  لدى  مقبول  غير  وهذا 
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او  ثانية  بزوجة  والزواج  اإلسالم  الى  دينه  بتغيير  املسيحي  الزوج  يقوم  أن 
ثالثة بحسب قانون األحوال الشخصية األردني ففي قضية توجهت لنا في 
العام 2016 كان الزوج قد غير ديانته  بعد ان رفعت عليه زوجته دعوى لدى 
احملكمة الكنسية وحصلت على حكم نفقة زوجية ونفقة صغيرة مببلغ قدره 
1500 شيكل تقريباُ ، وقام برفع دعوى ضم على زوجته لضم ابنته الصغيرة 
التي لم تتجاوز الثالث سنوات  في احملكمة الشرعية كونه قد أعن إسالمه 
الدينية وهي  الطوائف  له استنادا على قانون مجالس  الدعوى  رد  وقد مت 
عدم قبول املدعى عليه اختصاص احملاكم الشرعية كون ان عقد الزواج كان 
قد مت لدى جهة كنسية وليست محكمة شرعية وبالتالي فاحملكمة الكنسية 
هي صاحبة االختصاص وإال فاحملاكم النظامية في هذه احلالة هي صاحبة 

االختصاص والفصل في هذه القضايا . 

ولو قارنا بني الرسوم لدى احملاكم الشرعية والرسوم لدى احملاكم الكنسية 
فال يوجد تناسب بني الرسوم في هذه احملاكم إذ ان الر سوم لدى احملاكم 
الشرعية في الوقت احلالي ال تكاد تذكر مقارنة بالرسوم التي مت فرضها 
في احملكمة الكنسية لطائفة الروم األرثوذكس حيث اصبحت الرسوم تشكل 
عبئاً ثقياًل على املواطنني بشكل عام وعلى النساء بشكل خاص حيث تبلغ 
رسوم  تبلغ  حني  في  شيكل   2500 النفقة  وقضية  احلضانة  قضية  رسوم 
الروم األرثوذكس في  الكنسية لطائفة  الطالق 6 آالف شيكل في احملكمة 
القدس أما محكمة الروم األرثوذكس في عكا فتبلغ الرسوم 8 آالف شيكل  ، 
ويعود االختالف في الرسوم الى رغبة ومزاج رئيس احملكمة نفسها حيث ال 
يوجد قانون يوحد الرسوم لتسجيل القضايا في احملكمة الكنسية . وبغض 
النساء في  امام  الرسوم فهذا بحد ذاته معيق كبير  ارتفاع هذه  النظر عن 
ولتحصيل  عليها  الواقع  الظلم  من  للتخلص  الكنسية  احملاكم  الى  اللجوء 
التقاضي  ان طول إجراءات  الى ذلك سبياًل حيث  حقوقها غن استطاعت 
للحصول على حكم  تستغرق عدة سنوات  قد  والتي  الكنسية  لدى احملاكم 
ونفقة أو حكم حضانة ، واما بخصوص الطالق فعلى املرأة أن تقنع احملكمة 
بطلب الطالق الذي تقدمت به الى احملكمة فإذا لم يكن هناك سبب نص 
اخلالفات  كانت  لو  حتى  الطالق  على  احلصول  تستطع  لن  القانون  عليه 
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للنزاع  الطالق  طلب  القانون  في  نص  يوجد  فال  متفاقمة  بينهما  الزوجية 
والشقاق كما نص عليه قانون األحوال الشخصية االردني لعام 1976 .

يجيز  قانونيهم  في  نص  يوجد  ال  كالالتني  طوائف  هناك  ان  الى  إضافة   
الطالق بني الزوجني فهناك انفصال دائم وانفصال مؤقت وتبقى الرابطة 

الزوجية وال تنحل الرابطة الزوجية إال في حال وفاة أحد الزوجني.

ويجدر ذكره ان محكمة الروم األرثوذكس ال تعقد جلساتها إال في القدس 
كما  القضايا  في  للنظر  آخر  مكان  الى  االنتقال  ورفضها  هناك  لوجودها 
هو احلال في احملكمة الكنسية لطائفة الالتني حيث تنتقل الى مكان سكن 
املتخاصمني للنظر في والفصل في قضاياهم رغم ان مركزها في القدس. 

اإلجنيلية  للطائفة  الشخصية  األحوال  قانون   2015 عام  في  أقر  ان  بعد 
اللوثرية تشكلت محكمة بداية لها في بيت جاال واصبحت احملكمة واملكونة 
من ثالث قضاة من بينهم سيدة قاضي ويرأس احملكمة قسيس الى جانب 
قاضي آخر ولدى هذه الطائفة محكمة استئناف مقرها القدس عليها أن 

تنظر في األمور التي تستأنف من محكمة االبتدائية.   

اإليجابية  اجلوانب  من  كثير  فيه  حديث  قانون  بأنه  القانون  هذا  مييز  ما 
إال أنه بسبب حداثة عهد تشكيل احملكمة وكونها جتربة اولى لهم جند ان 
سير القضايا بطيء كما هو احلال لدى احملاكم الكنسية األخرى واحملاكم 
النظامية خاصة ان القضاة غير متفرغني لعمل احملكمة بشكل كلي وذلك 
الرتباطاتهم في اعمال اخرى خاصة بهم وبالتالي ال تعقد جلسات احملكمة 
تتباعد  احملصلة  وفي  القضاة  يناسب  ما  وفق  السبت  او  اجلمعة  أيام  إال 
جلسات احملكمة بحسب ظروفهم مما يكون له تأثير سلبي على النساء في 
احلصول على حقوقهن ويزيد من امد التقاضي مع مالحظة أنه قد تضطر 
كان  إذا  القضايا  السير في بعض  لعقد جلسات مسائية من أجل  احملكمة 
التي  هناك ضرورة ماسة لعقدها وهذا ما حصل معي في بعض القضايا 
كانت وما زالت بني يدي ، مع العلم انه قد توكلت لسيدتني لهما قضايا في 
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زوجاتهم قضايا  على  رفعوا  قد  األزواج  كان   2016 عام  منذ  هذه احملكمة 
لدى  مرفوعة  فسخ  دعوى  السابق  في  لها  كان  املتوجهات  فإحدى  مختلفة 
احملكمة  هذه  كانت  حيث   (  2007 عام  منذ  األسقفية  اإلجنيلية  احملكمة 
قبل ان يتم إقرار قانون األحوال الشخصية للكنيسة اإلجنيلية اللوثرية هي 
صاحبة االختصاص للنظر في قضايا الذين ينتمون الى الطائفة اإلجنيلية 
اللوثرية ( وقد ردت هذه احملكمة دعوى املتوجهة وفي عام 2016 قام الزوج 
كونها  اللوثرية  لدى احملكمة اإلجنيلية  زوجته  زواج ضد  برفع دعوى فسخ 
اإلجنيلية  طائفة  أفراد  قضايا  في  للنظر  اخملتصة  احملكمة  هي  اصبحت 
منها  )طلبات  وهي  قضايا  مجموعة  القضية  هذه  عن  وتفرع  اللوثرية  
مشاهدة رفعها الزوج ومنها والية ونفقة زوجة وصغيرة رفعتها الزوجة ( وال 
زالت هذه القضايا منظورة في احملكمة لم يتم الفصل في أي منها وتستمر 
اخرى  ومتوجهة   . سنة  عشرة  إحدى  من  اكثر  منذ  املتوجهة  هذه  معاناة 
أخرى كانت قد حصلت على حكم نفقة زوجة في نهاية 2013 من احملكمة 
اإلجنيلية األسقفية العربية وقد قام الزوج بتقدمي استئناف ضد هذا القرار 
في  تبت  لم  األسقفية  احملكمة  ان  إال  عليه  جوابية  الئحة  تقدمي  مت  حيث 
االستئناف وبقي األمر معلقاً بحجة ان هناك محكمة جديدة سوف تتشكل 
في  تنظر  كي  لها  امللفات  كافة  نقل  يتم  وسوف  االختصاص  صاحبة  وهي 
امللفات العالقة واحملولة لها ورغم املتابعة املستمرة من قبلي وقبل املدعية 
الى هذه احملكمة إال أنها لم جتد حل او جواب وكانت حجتهم ان هنا محكمة 
حديثة ولديها ملفات عالقة كثيرة وأنها بحاجة الى وقت للنظر في القضية 
وأن علينا االنتظار وعندما حاولت الزوجة تنفيذ القرار لدى دائرة التنفيذ 
وبسرعة البرق متكن الزوج من إحضار كتاب من احملكمة الكنسية وخالل 
24 ساعة يفيد بأن احلكم لم يكتسب الدرجة القطعية من اجل وقف تنفيذ 
القرار وبعد ذلك قام الزوج برفع دعوى بطالن زواج ضد هذه املتوجهة لدى 
، كل ذلك بهدف  الطائفة  الى هذه  ينتمي  اللوثرية كونه  احملكمة اإلجنيلية 
التهرب من تنفيذ حكم النفقة الصادر ضده والعالق لدى محكمة االستئناف 
ولدى مراجعة محكمة االستئناف كانوا دائما يضعون حجج لعدم البت في 
االستئناف املرفوع امامها تارة سفر املطران وتارة اقتراب العيد وفي النهاية 
كان جوابهم بشكل واضح ان هناك دعوى بطالن زواج منظورة امام احملكمة 
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االبتدائية فلن يتم النظر في االستئناف حتى تفصل احملكمة االبتدائية في 
يتم  لم  القضية عالقة في احملكمة  زالت  اللحظة ال  البطالن وحتى  قضية 
الفصل فيها حيث مر على قرار النفقة اكثر من خمس سنوات دون جدوى 
ولم حتصل املتوجهة على نفقة منه وال زالت دعوى البطالن أمام احملكمة ، 
هذا جزء بسيط من معاناة النساء املسيحيات التي قد تطول قضاياهن في 
احملاكم الكنسية دون احلصول على حلحول مجدية وكل ذلك بسبب تعقيد 
دون  ذلك  بسبب  النساء  إحباط  يزداد  وبالتالي  وتنوعها  احملاكم  إجراءات 

احلصول على ابسط احلقوق . 

احملاكم  وإجراءات  الكنسية  احملاكم  إجراءات  بني  قارنا  لو  وبنظرة سريعة 
احملاكم  في  منها  حال  بأحسن  ليست  وهي  النساء  وضع  حول  الشرعية 
الشرعية إال ان املرأة املسلمة التي ترغب في احلصول على الطالق قد جتد 
نصاً لها في القانون تستند عليه وقد حتصل على الطالق خالل سنة بينما 
املرأة املسيحية ميضي بها العمر وهي تنتقل بني احملاكم متأملة ان حتصل 
على حريتها ولكن دون جدوى وقد حتتاج الى سنوات طويلة تناشد احملكمة 
احلصول على حريتها أو حقوقها ولكن لن يسعفها القانون ولن جتد نصاً 

يجيز لها طلب الطالق او التفريق. 

سؤال  عقيمة؟  وإجراءات  لقوانني  أسيرات  النساء  ستبقى  متى  إلى  ترى 
تطرحه كافة النساء فهل من مجيب؟ 
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االحتضان ... أطفال ال ذنب لهم

بقلم: رانية صالح الدين  

من  الفلسطيني  مجتمعنا  في  النسب  مجهولي  األطفال  قضية  أن  شك  ال 
اكثر القضايا صعوبة وتعقيدا، حيث تشكل ثقافة اجملتمع الذكوري والعنف 
املرأة  وتقف  املشكلة،  هذه  تفاقم  أسباب  أهم  أحد  واالسري  اجملتمعي 
كثير  ترك طفلها،  إيجاد حلول سوى  الواقع عاجزة عن  امام هذا  الضحية 
القانوني  التعامل معها في مركز املرأة لإلرشاد  التي مت  من  هذه القضايا 
واالجتماعي على مدار سنوات كانت النساء فيها ضحايا العتداء واستغالل 
جنسي كانت ثمرته أطفال أبرياء تركوا في مؤسسات وحدهم، ونحن نعلم أن 
هؤالء النساء تركن اطفالهن وهن يعتصرن أملا، بل اجبرن على ذلك حماية 
لهن وحفاظا على حياتهن،  فلم تكن لديهن أي خيارات  في ظل مجتمع ال 

يسامح بل يلوم النساء حتى لو كن ضحايا سوى التنازل عن األطفال.

من املهم اإلشارة في هذا السياق الى أننا كمؤسسة تقدم اخلدمات القانونية 
واالجتماعية للنساء اللواتي يتعرضن ألشكال مختلفة من العنف، وال سيما 
شركائنا  مع  جاهدين  عملنا  أطفال،  عنه  ينتج  قد  الذي  اجلنسي  العنف 
رسمية  مؤسسات  من  مجتمعيا  »احلساسة«  القضايا  هذه  في  الدائمني 
عائلة  وخلق  شمل  لم  على محاولة  والشرطة  االجتماعية  التنمية  كوزارة 
نضمن فيها بقاء الطفل مع والديه البيولوجيني.  جنحنا في بعض احلاالت، 
التي يكون فيها دعم وتفهم من قبل االسرة. وفي حاالت كثيرة  وخصوصا 
اخفقنا لظروف صعبة حتيط املرأة كانت اولها وجود حياة املرأة على احملك 
الطفل  ترك  خيار  أن  ندرك  أن  علينا  وبالتالي  بالطفل،  احتفظت  حال  في 
بل هناك  املرأة وحدها،  له  ولم تصل  السهل،  باخليار  ليس  املؤسسات  في 
جملة من الظروف الصعبة التي حتيط بها، على رأسها رجل استغلها واستغل 
باملسؤولية،  بفعلته دون إحساس  لينجو  النساء  اجملتمع وثقافته في جترمي 
ولتعيش املرأة التجربة كلها بكل مشاعر القهر واأللم، واألصعب منها عندما 
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يكون االنتهاك واالعتداء اجلنسي من داخل االسرة ليشكل لها كابوسا تعيشه 
وتستذكره في كل تفاصيل  ومراحل حياتها.

مواجهة  كمؤسسات  علينا  وفئة  واقع  هم  النسب  مجهولي  األطفال  ان 
من  الدولة  كفلته  ما  بكل  اجملتمع،  أطفال  غرار  على  جتاههم  مسؤوليتنا 
قوانني وسياسات حامية. ومما ال شك فيه أن الطفل الذي خلق خارج إطار 
امامنا خيار الخترنا  لو كان  وأننا جميعا  له مبا حدث معه،  الزواج ال ذنب 
اخليار األفضل بأن يكون مع والديه. غير أنه وفي ظل واقع »يوصم« املرأة 
والطفل أصبح ايجاد أسرة حاضنة للطفل قضية ملزمة لنا جميعا، بحيث 
تضمن له هذه االسرة العيش بكرامة، ضمن متابعة من قبل اجلهات الرسمية 
املسؤولة. وهنا أخص بالذكر وزارة التنمية االجتماعية ملا لها من دور هام 
البيئة االجتماعية واالقتصادية والنفسية  في البحث عن أسرة تتوفر فيها 
ضمن اجراءات وسياسات واضحة تضمن حقوق جميع االطراف، وال سيما 
أن هناك عائالت حرمت من االطفال وتبحث عن هذه الفرص لتلبية هذا 
ان  له  تضمن  أمنه  بيئة  توفير  في  الطفل  تساعد  أنها  جانب  الى  احلرمان 

يتطور بها نفسيا واجتماعيا بدل تواجده في مؤسسة.

الفلسطينية  املؤسسات  تبني  أهمية  حول  ذكره  سبق  ما  مع  وانسجاما 
بديلة  أسر  النسب  مجهولي  لألطفال  تضمن  وحلول  حامية  اجتاهات 
مجهولي  األطفال  ورعاية  حماية  من  االجتماعية  التنمية  وزارة  أقرته  ما 
النسب وغير الشرعيني من خالل توفير أسر حاضنة لهؤالء االطفال ضمن 
الشروط واملعايير املنصوص عليها في نظام األسر احلاضنة لسنة 2013، 
هذا القانون الذي شرع االبواب أمام العائالت الفلسطينية الحتضان طفل 
وزارة  انتهجته  عمل  مسار  وهو  الطفل،  لهذا  الفضلى  القيمة  يضمن  مبا 
التنمية االجتماعية ضمن اإلجراءات املتبعة من حلظة تقدمي الطلب لغاية 
متابعة الطفل في العائلة احلاضنة والتأكد انه يتمتع بحياة كرمية على كافة 
وخطوات  إجراءات  ضمن  وذلك  واملادية،  والنفسية  االجتماعية  املستويات 

منصوص عليها بالنظام الفلسطيني لألسر احلاضنة.
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غير انه وفي السياق القانوني نفسه لفئة مجهولي النسب نصت املادة »22« 
دار  تقوم  انه  على   99 لسنة   2 رقم  الفلسطيني  املدنية  األحوال  قانون  من 
الرعاية بالتعاون مع وزارة الشؤون االجتماعية باتخاذ اإلجراءات اخلاصة 
بعض  مسلما  ديانته  وتثبت  وهمي  رباعي  باسم  املدني  السجل  في  بقيده 

مضي ثالثة أشهر ما لم تدل القرينة على خالف ذلك.

العديد من املؤسسات احلقوقية حول قضية تسمية الطفل باسم  تتساءل  
قبل  احتضانه من  لو مت  االسم معه طوال عمره حتى  والصاق هذه  وهمي 
عائلة، وما سيالحق هذا الطفل من تبعيات اجتماعية ونفسية وأسرية تلقي 
بظاللها عليه، فعلى الرغم من التعاطف  الذي يبديه اجملتمع مع األطفال 
طفل  وجود  عن  التبليغ  عند  واحلسرة  املؤازرة  ومشاعر  النسب  مجهولي 
مجهول النسب، اال أن هذا التعاطف يختلف شكله معهم في املراحل العمرية 
البداية  في  معه  تعاطف  الذي  اجملتمع  داخل  الصعبة  رحلته  وتبدأ  األكبر، 
لتنتهي بالنبذ والوصمة له طوال حياته، من اطالق مسميات صعبة عليه من 
أقرانه واجملتمع حوله، وسلوكيات متييزيه ضده تشعره باالختالف عن غيره،  
التساؤل حول حقيقة االسم الذي يحمله وسبب اختالفه عن اسم  يعززها 
العائلة التي يعيش بها، ومن الطبيعي أن تنعكس مشاعر التمييز والوصمة 
كالشعور  االجتماعية  وعالقاته  حياته  على  النسب  مجهول  الطفل  على 
السلوكيات  بالعزلة والتوتر في حياته، ومشاعر الغضب واالكتئاب، وبعض 

املضطربة  التي ال يدركها غيره ممن عاشوا هذه التجربة  .

  وعلى ضوء ذلك، من الواجب علينا كمؤسسات حقوقية أن نفكر مليا حول 
بالطفل  تعنى  التي  املؤسسات  سيما  وال  أولوياتنا،  ونعطيها  القضية  هذه 
لرفع صوت  دعم  الى  بحاجة  أنها  غير  عاتقها.  على  القضايا  هذه  وحتمل 
في  أفضل  بشكل  دمجهم  على  قادرة  حلول  وإيجاد  عاليا  األطفال  هؤالء 
اجملتمع دون وصمهم. ونواجه احلقائق باخملاوف االجتماعية والدينية التي 
في  تتمثل  والتي  احملتضنة،  العائلة  باسم  الطفل  تسمية  قضية  حول  تدور 
بهذه  البحث  املهم  والتي من  وامليراث«   النسب«،«  اختالط   « قضيتني هما 
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القضايا وإيجاد بدائل وحلول لها من خالل سياسات وإجراءات ،والتعامل 
معهم على انهم أطفال طبيعيني على غرار أقرانهم من األطفال في مجتمعنا 
القضايا عائق في حياة كرمية لألطفال  تكون هذه  الفلسطيني،  بحيث ال 
مجهولي النسب  وتضمن دمجهم في اجملتمع ومتتعهم باحلقوق التي سنتها 
القوانني احمللية والدولية ، باإلضافة الى أهمية العمل على  تفعيل قضية 
االحتضان في ظل معرفتنا ان هناك أطفال في مؤسسات الرعاية ينتظرون 

اسر حتتضنهم وتوفر لهم سبل احلياة الكرمية.
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 .. االحتالل  مطرقة  بني  الفلسطينية  املرأة 
وسندان الصورة النمطية

بقلم: نبيل دويكات

وصلني منذ عدة ايام وحتى البدء بكتابة هذه املقالة مئات من الرسائل عبر 
قصير،  فيديو  تسجيل  على  حتتوي  اخملتلفة  االجتماعي  التواصل  وسائل 
تظهر فيه صورة سيدة مسنة تقف وسط مجموعة من احلضور فيما يشبه 
وقفة احتجاجية او تظاهرة، وتظهر وسط التجمع يافطة ال يظهر التسجيل 
كلماتها او املكان الذي جرت فيه، وامنا يظهر فقط التاريخ وهو التاسع من 
بيديها  السيدة وهي حتمل  التسجيل يركز اساساً على  اول احلالي.  كانون 
ميكرفون وتقوم من خالله بإطالق جملة من الشتائم وااللفاظ جتاه العرب. 
والحقاً لذلك وصلني عدة رسائل اخرى تظهر نفس التسجيل وقد مت اجراء 
بعض التغييرات واملونتاج فيه ليظهر وكأنه حفلة موسيقية، تتكرر فيها نفس 

الشتائم بطريقة موسيقية.

تفاجأت حقيقة من سرعة انتشار هذا التسجيل وتداوله، االمر الذي يشير 
الى نوع من القبول واالستحسان الشعبي العام ملا عرضه التسجيل. وحتى 
الصحيح  مسارها  عن  األمور  تضيع  ال  ولكي  احلروف،  على  النقاط  أضع 
فإنني اود التطرق لبعض املالحظات السريعة قبل الدخول لفكرتي الرئيسية 

من هذه املقالة.

صحة  من  التأكد  لهم  يتسنى  لم  للتسجيل  املتداولني  غالبية  ان  اعتقد 
التسجيل، رغم عدم صعوبة ذلك، كما لم يجري ايضا التدقيق في السياق 
التسجيل  اجمالي  من  اجلزء  هذا  اقتطاع  من  والهدف  فيه،  جرى  الذي 
للحدث والسياق. كما اعتقد انه لم يقم أحد ما بالتدقيق في مراعاة قواعد 
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واخالقيات النشر من حيث موافقة السيدة ومن يظهر معها في التسجيل 
على عملية النشر بهذه الطريقة.

 االهم من هذا كله باعتقادي، إذا افترضنا النية احلسنة لناشر التسجيل، 
ان املقصود بالشتائم التي تلفظت بها السيدة هي االنظمة العربية الرسمية، 
العام الفلسطيني ان  وليس »العرب« عموماً. حيث يبدو في املزاج الشعبي 
شوارع  الى  باملاليني  خرجت  التي  العربية  للشعوب  كبيراً  احتراماً  هناك 
الشعب  الى جانب  ووقوفها  للتعبير عن تضامنها  والعواصم اخملتلفة  املدن 
التي  الرسمية  االنظمة  جتاه  املتنامي  الشعور  بعكس  وقضية.  الفلسطيني 
تظهر العديد من املؤشرات على صمتها، ان لم نقل، تواطؤها مع السياسة 

االمريكية واالسرائيلية جتاه القدس خاصة، والقضية الفلسطينية عامة.

اما الفكرة الرئيسية ملقالتي هذه فهي الصورة التي يعرضها التسجيل للمرأة 
الفلسطينية، هذه الصورة التي تعبر عن الذهن والفكر اجلماعي للمجتمع 
الفلسطيني في نظرته الذكورية السائدة للمرأة الفلسطينية عموماً، والتي 
تنعكس من خالل وسائل االعالم واملواد االعالمية اخملتلفة. تظهر املرأة في 
للحديث  واملعرفة  الوعي  متلك  ال  يائسة،  ساذجة،  كإنسانة  التسجيل  ذلك 
وتتصرف  املطروحة،  القضية  جتاه  وعملي  علمي  موقف  واتخاذ  والتحليل 
او  بكلمات  للتفوه  استفزازها وجرها  ويسهل  فعل،  وردة  فيه  مبالغ  بانفعال 
عبارات وشتائم غير مألوف تداولها على املأل وبهذه الطريقة. وكأن كل ما 
لدى  والتشجيع  احلماس  بث  على  قدرتها  هو  رصيد  من  املرأة  هذه  متلكه 

الرجال الذي يسمعونها ويثير كالمها استحسانهم وضحكهم.

قد يكون من السهل ألي متمعن ومتابع لوسائل االعالم الفلسطينية اخملتلفة 
ان يالحظ تلك الصورة االجمالية التي تشكلها وتعرضها للمرأة الفلسطينية 
قوات  مع  حالياً  القائمة  والصدامات  املواجهات  ظل  في  حتى  ومشاركتها، 
يتصدرن  الفلسطينيات  النساء  ان  املاضية  االيام  االحتالل. الحظت خالل 
ليس فقط احلراك السياسي الرافض لقرار الواليات املتعلق مبدينة القدس، 
قوات  مع  امليدانية  والصدامات  املواجهات  صفوف  ايضاً  يتصدرن  وامنا 
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االعالم  لكثير من وسائل  امليداني  والبث  الصور  تظهره  ما  وهو  االحتالل. 
وتواجه  امليدانية.  لألحداث  املباشرة  التغطية  تتابع  التي  والدولية  احمللية 
النساء بأجسادهن واساليبهن اخملتلفة جنود القمع مثاًل على مداخل البلدة 
القدمية في القدس. ونرى يومياً ان اعداد النساء والفتيات املشاركات يفوق 

اعداد الرجال والذكور في احيان كثيرة.

وتشارك النساء والفتيات بفعالية في رفع االعالم الفلسطينية واملواجهات 
امليداني  العمل االعالمي  القمع، وفي  لعمليات  وضرب احلجارة والتصدي 
وعمليات اسعاف ونقل اجلرحى وغيرها من العمليات امليدانية. وكان الفتاً 
مثال صورة نائبة سابقة في اجمللس التشريعي وهي تقود احدى التحركات 
وصورة  اجلنود،  قبل  من  واالعتداء  للضرب  وتعرضها  القدس  مدينة  في 
عليها  لالعتداء  اجلنود  من  مجموعة  حملاوالت  تتصدى  وهي  اخرى  فتاة 
الفيديو  وتسجيل  يدها،  من  الفلسطيني  العلم  سحب  ومحاولة  بالضرب 
لتلك السيدة التي تصدت للجنود الذين حاولوا االعتداء على طفلها خالل 
أحد االعتصامات على أحد مداخل مدينة القدس ليقوم اجلنود باعتقالها 
الحقاً... وغيرها الكثير من االمثلة. ورغم ذلك لم حتظى مثل هذه الصور 
بنفس االنتشار والتركيز التي حظي بها التسجيل الذي اشرت اليه اعاله، بل 

مرت مثل هذه الصور مرور الكرام اجماالً.

تشارك املرأة الفلسطينية بصورة مباشرة في النضال الوطني الفلسطيني 
وهي تتعرض للضرب واالعتقال واالصابة والقتل وكل اشكال القمع، متاماً 
مثلها مثل الذكور، هذا الى جانب كونها ام واخت وزوجة للشباب واالطفال 
والرجال الذين يتعرضون للقمع. ولكنها مع ذلك لم حتظى بالفرصة املناسبة 
لعرض هذا الصورة في االعالم كفاعل وعنصر متساوي في الفعل العملي 
الذي  املكان  ذلك  في  تراوح  صورتها  وبقيت  الرجل.  جانب  الى  وامليداني 

وضعتها فيه الثقافة االبوية الذكورية السائدة في اجملتمع.

في  الفلسطينية  للمرأة  املتميز  االداء  هذا  ورغم  ذلك،  من  العكس  وعلى 
مجرى النضال الوطني الفلسطيني، فإننا ال نعدم بعض الشواهد واملؤشرات 
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التي تقلل من أهمية هذه املشاركة وتأثيرها. بل رمبا جند هناك من يجاهر 
قوات  مع  املواجهات  في  وخاصة  النساء  مشاركة  ضد  بأنه  وصراحة  علناً 
وفي  وحتفيزها.  املشاركة  لهذه  العالي  والتثمني  التقدير  بدل  االحتالل، 
نفس الوقت الذي تتصدر فيه النساء والفتيات ميادين املواجهة فان هناك 
من يُجهد نفسه في مناقشات ال تصلح الن تكون على مستوى احلدث كأن 
انتقاد  او  املظاهرات،  في  النساء  مشاركة  فائدة  عدم  عن  أحدهم  يتحدث 

طبيعة اللباس الذي ترتديه املتظاهرات.

تقول املقولة الشعبية الفلسطينية »الفعل لزيد والصيت لعبيد«، أي ان العمل 
والسمعة  الشهرة  »عبيد«  ينال  حني  في  »زيد«،  به  يقوم  واحلقيقي  الفعلي 
الطيبة املناسبة على هذا العمل. وفي الوقت الذي تخوض فيه النساء غمار 
امليدان الفعلي للحدث بكل تفاصيله، فإنها ال حتظى بنفس الفرصة والتركيز 
في الظهور في االعالم كفاعلة ومؤثرة. قلة قليلة من النساء تظهر في وسائل 
الذكور  ويحتل  مثاًل،  السياسي  والتعليق  التحليل  دور  يأتي  عندما  االعالم 

املساحة األكبر في هذا اجملال، وغيرها من اجملاالت االخرى.

سرعة انتشار وتداول التسجيل املشار اليه اعاله تشير الى ان هناك تكريس 
لصورة عامة منطية للمرأة التي يتركز دورها في اخللفية الثانوية لألحداث، 
والتي ال متلك سوى التعبير عن الغضب من خالل الشتائم التي تنال اعجاب 
الرجال ويتداولونها بسرعة كبيرة جدا، وتتراجع صورة املرأة القوية املناضلة 
والتغطية  واالخبار  االحداث  هوامش  الى  امليدان  في  الفاعلة  املشاركة 
للمرأة  النمطية  الصورة  ان  اعتقد  فإنني  العكس  يثبت  وحتى  االعالمية. 
ميكننا  ما  وهو  االعالم،  وسائل  في  السائدة  الصورة  هي  تزال  ال  ودورها 

االستدالل عليه بالعني املدققة في تفاصيل هذه التغطية.

مالحظة: مت نشر املقالة في سلسلة من املواقع االلكترونية بداية كانون ثاني 
2018 ومنها:

http//:www.amin.org/articles.php?t=opinion&id32628=
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واقع املرأة الفلسطينية في ظل التحديات املعاشة 

بقلم: اميان شكري صالح/ عيسى 

شعبها أبناء  واجهه  ما  الفلسطينية  املرأة  واجهت  عاما   70 نحو  مدى   على 
في احلق  ومصادرة  والتهجير  التشرد  صنوف  شتى  من  كافة   الفلسطيني 
 التعبير عن االنتماء وعن الهوية الوطنية وممارسة احلياة احلرة الطبيعية،
العامة، األفواه وقمع ومصادرة احلريات  وتكميم   واالستيالء على األمالك 
ومحاربة قيم املساواة واحلرية والعدالة االجتماعية وحقوق اإلنسان.

 مما أثر على مكانة املرأة السياسية واجملتمعية وحقها في التعليم، واحلياة 
العامة والوصول إلى مراكز صناعة القرار، وكانت املرأة الفلسطينية دوما 
شريكا للرجل في مسيرة النضال الطويلة، تقف إلى جانبه وتسانده وتقوم 
بالدور اليومّي املتواصل امللقى على عاتقها خلدمة وطنها وقضيتها العادلة 
على أكمل وجه، وقد جتلى ذلك بنماذج ساطعة حفرت جتاربها على جدران 

التاريخ في شتى امليادين وعلى كل املستويات.

واجهت املرأة الفلسطينية كل االنتهاكات االحتاللية، وواجهت كل الظروف 
الصعبة واحلالكة من أعمال العربدة والقهر االحتاللي والتمييز اجملتمعي، 
وزوجته،  وأخته  الشهيد  وأم  واألسيرة  الشهيدة  كانت  املرأة  صفوف  ومن 
وكانت على الدوام ضحية هذا االحتالل الذي لم يستثني أحدا طيلة سنوات 

االحتالل املظلّمة التي تلقي بظاللها على املشهد الفلسطيني ككل.

رغم كل هذه املعاناة التي تتعرض لها املرأة الفلسطينية بشكل خاص وشعبها 
الفلسطيني بشكل عام، إال أن نضال املرأة الفلسطينية لم يتوقف ولن يتوقف 
املرأة  وسجلت  وجماهيريا،  واجتماعيا  ونقابيا  ونضاليا  وسياسيا  وطنيا 
الفلسطيني  للمشهد  أعطى  مميزا،  حضورا  الفاعلة  ومؤسساتها  بأطرها 

نكهته اخلاصة واملتكاملة.
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ال ميكن رؤية وضع املرأة الفلسطينية ومدى مشاركتها في احلياة السياسية 
والعامة، وفي مواقع صنع القرار وتقلد املناصب العامة، إال من خالل الغوص 
عميقاً في الظروف اجملتمعية التي حتيط بها؛ ما يحتم ضرورة إلقاء الضوء 
على واقعها اجملتمعي، باعتباره عاماًل مهما في حتديد ورسم مالمح هويتها.

من  األخرى  العربية  اجملتمعات  عن  كثيراً  يختلف  ال  الفلسطيني  اجملتمع 
ال  األمر  أن  إال  واالقتصادية،  االجتماعية  والبنية  الثقافي  املوروث  حيث 
إذ ال ميكن مقارنة وضع مجتمع يعيش حالة  يخلو من بعض اخلصوصية؛ 
واالقتصادية  السياسية  اجملاالت  في  النسبي  باملعنى  ولو  االستقرار  من 
االحتالل  من  للخالص  أفراده  بكل  يسعى  مناضل  مبجتمع  واالجتماعية، 

ونيل احلرية.

 )%49.5( الفلسطيني  اجملتمع  تشكل نصف  التي  الفلسطينية  املرأة  عانت 
من اضطهاد مزدوج: قومي بسبب االحتالل اإلسرائيلي؛ وجنسي موروث من 
التقاليد العربية، يقوم على التمييز بني اجلنسني، إال أن ذلك لم مينعها من 
أن تكون لبنة فاعلة في احلركة الوطنية الفلسطينية، ما أهلها لتبوء مراكز 
اخلاصة  ومؤسساتها  جمعياتها  فأّسست  الفلسطيني؛  اجملتمع  في  قيادية 

منذ عشرينيات القرن املاضي.

الفلسطيني  الرجل  مع  جنب  إلى  جنباً  تقف  الفلسطينية  املرأة  زالت  وما 
في مواجهة العدوان اإلسرائيلي املستمر على شعبنا، وتتعرض للعديد من 
العديد  قتل  االنتهاكات:  هذه  وأبرز  االحتالل،  جنود  أيدي  على  االنتهاكات 
إلى  الوالدة  حاالت  وصول  وإعاقة  منهن؛  العديد  واعتقال  النساء؛  من 

املستشفيات؛ ما اضطر العديد منهن إلى الوضع على حواجز االحتالل.

في  املرأة  من  حاالً  أفضل  الفلسطينية  املرأة  أصبحت  الوقت،  مرور  ومع 
التعليم لدرجة  اقتحمت مجال  العربية واإلسالمية؛ حيث  البلدان  كثير من 
الدراسية؛  املراحل  مختلف  في  الطلبة  أعداد  نصف  تشكل  أصبحت  أنها 
اجملتمع  في  العاملة  القوى  من  كبيراً  جزءاً  لتشكل  العمل  مجال  واقتحمت 
الفلسطيني، وأصبحت تتبوأ املناصب القيادية العليا، فمنها: الوزيرة، ومنها 
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والهندسة،  كالطب،  الراقية:  للمهن  ممارستها  عن  ناهيك  البرملان،  عضو 
واحملاماة.

الواقع الدميوغرافي للمرأة الفلسطينية

حسب »اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني«، عشية يوم املرأة العاملي في 
النحو  على  جاءت  الفلسطينية  املرأة  أوضاع  فإن  2018م،  آذار  من  الثامن 

اآلتي:

نصف اجملتمع الفلسطيني من اإلناث، بلغت نسبة اجلنس 103.3، أي أن 
هناك 103 ذكور لكل 100 أنثى.

األسر التي ترأسها نساء حوالي 10.6% من األسر الفلسطينية ترأسها نساء 
في العام 2017، بواقع 11.2% في الضفة الغربية، و9.5% في قطاع غزة.

خمس اإلناث في فلسطني تزوجن مبكراً )في عمر أقل من 18 سنة( بلغت 
نسبة الزواج املبكر لإلناث 20.5%، مقابل 1.0% للذكور؛ وذلك من اجملموع 

الكلي لألفراد املتزوجني في فلسطني.

التقدم  ورغم  والكتابة،  القراءة  معرفة  مجال  في  النساء  تقدم  استمرار 
احلاصل على معرفة القراءة والكتابة لدى اإلناث خالل العقد املاضي، إال 
أنه ما زالت هناك فجوة لصالح الذكور بفارق 3.0%؛ حيث بلغ معدل معرفة 
القراءة والكتابة لدى اإلناث 95.6%، مقابل 98.6% للذكور خالل عام 2017.

ارتفاع معدل االلتحاق في املرحلة الثانوية لإلناث، مقابل الذكور. معدالت 
االلتحاق اإلجمالية للذكور في املرحلة الثانوية بلغت 60.5%، مقابل %80.4 

لإلناث للعام الدراسي 2017/2016.

فجوة في نسبة املشاركة في قوة العمل واألجرة اليومية بني النساء والرجال. 
نسبة مشاركة اإلناث في القوى العاملة 19.0% من مجمل اإلناث في سن 
العمل في العام 2017، مقابل 10.3% في العام 2001؛ وبلغت نسبة مشاركة 
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اليومية  األجرة  معدالت  في  فجوة  وجود  مع  2017؛  للعام   %71.2 الذكور 
بني اإلناث والذكور؛ إذ بلغ معدل األجر اليومي لإلناث 84.6 شيكل، مقابل 

119.6 شيكل للذكور للعام 2017.

قراءة واقع النساء الفلسطينيات 

انهن يواجهن عدة مستويات من القمع: القمع على أساس قومّي كجزء من 
األقلية الفلسطينية، والقمع على أساس النوع االجتماعّي في داخل اجملتمع 

الفلسطينّي الذي تنتمي إليه

او  الغربية  الضفة  في  سواء  تواجدها  امكان  في  الفلسطينية  املرأة  تواجه 
قطاع غزة او القدس او 48 او الشتات، واقع معيشي صعب للغاية يتفاوت 
اليومية ومتتزج اعباؤها  املرأة تعيش صعوبات احلياة  من مكان آلخر. الن 
مبعاناتها جراء ممارسات االحتالل، باإلضافة الى الواقع الذي تعيشه املرأة 

واجملتمع التقليدي في نظرته وتعامله مع النساء.

إذا رأينا نسبة التزويج املبكر لإلناث على سبيل املثال ال احلصر مقارنة مع 
الذكور جند ان نسبة تزوج الفتيات عالية جدا مقارنة مع الذكور، وهنا نحن 
االن  حتى  زالت  ما  املرأة  ولكن  التحديات  فيه  تتسارع  مجتمع  عن  نتحدث 
يتم  انثى قد  التمييز على اساس اجلنس فقط ألنها  لكافة اشكال  تتعرض 

حرمانها من عدة امتيازات اساسية في احلياة.

نحن ال ننكر دور االحتالل في ثقافة التجهيل واالغالقات املتكررة للمدارس 
بشكل  للقمع  تتعرض  فهي  انثى  كونها  بسبب  ولكن  التعليمية  واملؤسسات 
مضاعف سواء من جانب االحتالل او من جانب اجملتمع الذي ما زال ينظر 

للمرأة انها اقل مكانه من الرجل 

من أبرز املشاكل االجتماعية التي تعاني منها املرأة نتيجة الضغوطات املعاشة

عدم وجود استقرار أسرى في العديد من االسر والعائالت. 1
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العديد من املشاكل االجتماعية لدى االطفال وعدم قدرة . 2 انتشار 
االسر على حلها مثل السرقة 

تشتيت شمل العائالت: ادت ممارسات االحتالل وسياسته املتعمدة . 3
في تشتيت شمل العائالت وفرض قيود وقوانني ادى الى احلد من 
حرية املرأة في زيارة اهلها واقاربها إذا تخشى املرأة ان ال تستطيع 
االسري  العنف  نسبة  كبير  بشكل  زاد  وايضا  بيتها،  الى  الرجوع 
تعرض  احتمال  يزيد من  تنازع قوانني في االسرة  ان وجود  حيث 

املرأة للعنف واحلرمان سواء من الزوج او العائلة املمتدة 

ان املرأة الفلسطينية مثل اي امرأة في العالم هي انسانه حتاول ان تعيش 
حياة عادية بكرامة وانسانية ولكن الظروف التي تعيشها قاسية وظامله في 
العنف سواء من جانب  يخلفه  الذي  النفسي  االلم  ان  االحيان.  العديد من 
عنف  اي  الن  تعويضه  يصعب  نفسه  الفلسطيني  اجملتمع  من  او  االحتالل 
تتعرض له املرأة سوف ينعكس حتما على مكانة املرأة وعلى مكانة االسرة 

ايضا 
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االموال املشتركة للزوجني بعد الزواج

بقلم: احملامية هيام قعقور  

قضايا امللكية واحلقوق املالية للزوجني تعتبر قضايا محوريه داخل العائلة 
وتدور حولها الكثير من اخلالفات واالزمات العميقة خاصة عند انتهاء 

هذه العالقة بالوفاة او الطالق لذلك فتنظيمها قانونيا يقلل من هذه 
اخلالفات ويضمن لألفراد حقوقهم قدر االمكان وضمان هذه احلقوق 

الزوجية مينع انهيار أحدهما اقتصاديا في حال االنفصال وخاصة الزوجة 
التي تكون عرضة للضرر االقتصادي بعد الطالق 

االنهيار  هذا  من  عانت  لنساء  حاالت  احلصر  ال  املثال  سبيل  على  واذكر 
االقتصادي خاصة بعد الطالق وذلك بعد مرور سنوات طويله على الزواج 
وقد قابلتهن وعملت معهن في قضاياهن ومن هذه احلاالت التي دفعت الثمن 
واصبحت ال حول لها وال قوة وفقر مادي ال تستطيع معه توفير اقل متطلبات 
احلياة الكرمية والعيش بأمان وكنت أقف عاجزه عن حتقيق مطالبهن لعدم 

وجود احلماية القانونية لهن وخاصة طرق االثبات حلقوقهن  

نفسها  ليلة وضحاها وجدت  امراه جتاوزت عقدها اخلامس  بني  العز  ام 
بعد  زوجها  ان طلقها  بعد  اوالدها  مع  يجمعها  مال  او  مأوى  او  بال مسكن 
زواج استمر 30 عام وتزوج بإمراه اخر اجنبت خالل هذا الزواج ثمانية من 
الذكور واالناث وكان لديها من االموال من  ميراثها من اهلها وما لديها من 
مصاغ ذهبي ووضعتهم في بناء ألسرتها  ليكون مالذ لهم من الضياع وااليام 
اطفالها  مع  مال  وال  منزل  ال  بالشارع  نفسها  وجدت  التعب  هذا  كل  وبعد 
وال تستطيع العودة الى عائلتها ألنها اخذت مستحقاتها االرثية ولم يعد لها 
للعمل كمراسله واذنه في روضة  اطفال مقابل  لديهم شيء وقد اضطرت 
مبلغ ال يتجاوز اخلمسمائة شيكل من اجل تامني غرفة مستأجره تضمها مع 
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اوالدها دون اثاث فقط اربع حيطان اما طليقها  فهو يسكن منعم مع زوجته 
الذي  املنزل  واثاث  للبناء  الذي وضعت فيه كل ما متلك  الثانية في منزلها 
جمعته يوم بعد يوم ولم تستطع ع املطالبة باي شيء الن املنزل واالثاث كله 
مسجل وملك للزوج وهي االن تكافح من جديد لتامني املأكل واملشرب لها 
وألوالدها وقد انهكها املرض والتعب وال تقوى على العمل كما كانت واطفالها  
هو  كما  حضانة  او  سكن  بأجرة  املطالبة  من  مينعها  الذي  البلوغ  سن  فوق 
وكل  واملشرب  واملأكل  السكن  ان  اي  الشخصية  االحوال  قانون  في  موجود 
ولم  احكام  به  اخذت  بالعقد  لها  ما سجل  منها حتى  مطلوبة  احلياة  لوازم 
يدعي  كما  الدفع  على  قدرته  وعدم  الزوج  سن  لكبر  التحصيل  من  تتمكن 

وعدم تنفيذ احكام القانون به وفقا لألوضاع السياسية او القانونية 

ام احمد  تزوجت وعمرها 18 سنه واالن هي على مشارف العقد السادس 
من العمر واستمر زواجها اكثر من اربعني عام اثناء احلياة الزوجية اجنبت 
خاللها عشرة من الذكور واالناث  كانت تعمل باخلياطة وتساعد زوجها على 
اعباء احلياه خالل هذه الفترة استطاعت تامني املسكن وتزويج ابناؤها من 
تعبها وكما قالت لم اشتري لي في يوم من االيام مالبس او احذيه جديده 
الكرمية لألسرة  املنزل وتوفير احلياه  بناء  ورضيت مبا لدي حتى استطيع 
عمل  واذا  بالعائلة  مكترث  غير  اصدقائه  مع  ايامه  معظم  ميضي  والزوج 
يدخر عمله لنفسه قامت بشراء سيارة له ليقوم بالعمل عليها كسائق لتوفير 
مستلزمات االسرة ومساعدتها في اعباء احلياه  اال انه كان يعمل لنفسه وال 
يساعد في شيء حتى اذا كان لديها مشوار كان يرفض توصيلها بالسيارة 
او استخدام  التي اشترتها من مالها اخلاص وتضطر للسير على االقدام  
االموال  السيارة  البيت  الزوج  باسم  مسجل  شيء  كل  العامة  املواصالت 
شيء  دون  نفسها  وجدت  وضحاها  ليلة  بني  والزوج  العائلة  على  تصرف 
تقوى  بالسن اصبحت ال  كبرت  او حياة  دون مأوى  الزوج واصبحت  طلقها 
على العمل رفعت قضيه للمطالبة مبالها من حقوق وما هي احلقوق املسجلة 
لها ثالثمائة دينار مهر مؤجل ومائتا دينار عفش بيت وتعويض عن طالق ال 
يتجاوز الثالثة االف شيكل تعويض عن زواج استمر اربعون عاما اليوم هي ال 
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تقوى على العمل ال سكن وال مال وال تستطيع املطالبة باألموال التي انفقتها 
على العائلة واصبح الزوج من خاللها ميتلك كل شيء لعدم وجود تشريعات 

قانونيه حتميها او تساعدها على اثبات حقوقها 

ام محمد  في العقد الرابع  زواج استمر عشرين عام عملت خالل الزواج 
بعمل الليف وتنسيق ازهار من خالل جتار يحضرون لها املواد اخلام وهي 
تقوم بعملها كما هو مطلوب منها واملطبخ حيث كانت تصنع االكل واحللويات 
اموال  من  ادخرته  وما  الذهبي  باعت مصاغها  للبيوت   بناءا على طلبيات 
الزوج  باسم  وسجلتها  للعائلة  منزل  لبناء  ارض  قطعة  واشترت  عملها   من 
االرض  قطعة  ببيع  الزوج   قام  االرض   سعر  ارتفاع  وبعد  فتره  بعد  ولكن 
واخذ االموال له والزواج  بامرأة اخرى وطرد اسماء خارج املنزل ولم يقم 
اليوم اسماء  ومنذ  لتوفيره وحتقيق حلمها  الذي سعت اسماء  املنزل  ببناء 
اربع سنوات في منزل والدها وال تستطيع احضار اوالدها للعيش معها الن 
االنفاق على  يستطيعون  وال  فقير  العائلة  عائلتها صغير جدا ووضع  منزل 
اوالدها اي ال مكان لها بني عائلتها طالبت بحقوقها ولم تتمكن لغاية هذا 
ان قطعة االرض هي من  بإثبات  تتمكن  ولم  اليوم من احلصول على شيء 

قامت بشرائها من مالها اخلاص وخرجت حافية القدمني ال شيء 

وال ارى فارق بني عمل النساء داخل املنزل او خارجه ويجب ان يقدر ويكون له 
املكانة القانونية التي تؤخذ بعني االعتبار عند انتهاء العالقة الزوجية سواء 
بالطالق او الوفاه ويجب ان يخضع للحماية القانونية حيث ان عمل النساء 
داخل املنزل ال يقل عن عملها خارجه فهي تنجب االطفال وتعتني بهم وتقوم 
بتوفير كل وسائل الراحة لعائلتها بحيث يتمكن افرادها من العمل او الدراسة 
استطاع  ملا  االعمال  بهذه  القيام  ولوال  االسرة  معيشة  وتامني  املنزل  خارج 
الزوج او االوالد اخلروج للعمل او الدراسة ولكانوا اضطروا الى القيام بهذه 
مقابل  بها  للقيام  اخرين  بخدمات اشخاص  استعانوا  او  بأنفسهم  األعمال 
اجر لذلك فالنساء تقوم بدور هام لتمكني الزوج من جمع وشراء ممتلكات 
العائلة كالبيت والسيارة او مصلحه او جمع االموال في البنوك وغيرها من 
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املالية واالقتصادية وهذه االمالك تستحق  القيمة  املوارد االقتصادية ذات 
النساء النصف فيها بعد ان مت جتميعها مبجهود مشترك والوضع اضعاف 
مضاعفه  مع النساء العامالت حيث يقمن بالعمل خارج وداخل املنزل من 

اجل هذا الغرض 

عقد الزواج هو عقد بني امراه ورجل حتل له شرعا لتكوين اسره ومن اجل 
حتقيق الهدف من الزواج يجب ان يعمل الطرفان لتحقيق هذا الهدف بكل 
من  االمن  والعيش  الكرمية  احلياة  وضمان  االسرة  على  للمحافظة  جهد 
النساء حياتهن من اجل حتقيق هذا الهدف سواءا كن  هذا املنطلق تكرس 
عامالت خارج املنزل او داخله بكل ما اوتني من قوة وعزم وموارد لتحقيق 
ذلك لألسرة دون التفكير للحظه بنفسها او مستقبلها او ذاتها فتجمع وتوفر 

والزوج يسجل باسمه ويحتفظ بأمواله لنفسه 

واالصل ان الذمة املالية مستقله لكل طرف من أطراف االسرة ولكن املانع 
االدبي والتفكير بالعائلة ال يعطي النساء التفكير باملستقبل الذي ميكن ان 
ينتظرهن دون ضمان قانوني او اخالقي فاألموال املشتركة والعقارات التي 
الى  تؤول جميعها  الزواج بجود مشتركه  بعد  يتم شراؤها واحلصول عليها 

الزوج بشكل منفرد

واملقصود باألموال املشتركة هي كل ما مت شراؤه او توفيره خالل فترة الزواج 
ويسري هذا  العائلة  اقتصاد  ادارة  وفي  واحد  بيت  في  يشتركا  ان  شريطة 
ان  ويجب  الزوج  وغالبا  أحدهما  باسم  ذلك  كل  لو مت تسجيل  احلكم حتى 
مت  مبا  االموال  لهذه  عالقة  وال  الزوجني  بني  مناصفة  االموال  هذه  تقسم 

اكتسابه من خالل االرث او اموال او عقارات كانت قبل الزواج 

استمرارية  لصالح  لدينا  ما  كل  ننفق  أنفسنا  بحق  مقصرات  كنساء  ونحن 
االسرة واحلياة الزوجية دون ان نفكر باالدخار او تسجيل ما نحصل عليه 
من عقارات واموال منقولة وغير منقولة ألنفسنا علما ان مساهمة النساء 
الفعالة في تكوين ثروة االسرة وحتقيق رفاها من خالل العمل الرسمي وغير 



84

الرسمي يوجب حتقيق العدالة واالنصاف بإعادة النظر بالتصرف في هذه 
الثروة املتحصلة للزوجني بعد الزواج بصورة حتقق االمان والثقة مبستقبل 

لهؤالء النساء اي كان مصير هذا الزواج  

هذا  من  النساء  حتمي  قانونيه  تشريعات  بوجود  ووجوبا  لزاما  ارى  لذلك 
الظلم الذي يقع عليهن في حالة انتهاء العالقة الزوجية بالطالق او الوفاه 
الزواج   للنساء حقها في هذه االموال املكتسبة بعد  ووجود تشريعات تكفل 
وتنص صراحة على تقاسم األموال املتحصلة خالل احلياة الزوجية مناصفة 
حصرها  وعدم  االثبات  وسائل  بكافة  االثبات  تستطيع  وان  الزوجني  بني 
بالقانون ومتكني الزوجة من االثبات مبلكيتها في االموال املكتسبة بجميع 
طرق االثبات وايسرها يحمي حقهن في امللكية لهذه االموال   وما قدمته من 
جهد واموال واعتبار ان االموال املشتركة بني الزوجني بعد الزواج ستتحقق 
لها بعد انتهاء احلياة الزوجية ويكون ذلك من خالل تشريع خاص باألموال 
املشتركة بعد الزواج او من خالل عقد الزواج بوجود اتفاق رضائي مستقل 
يتم  الزواج  بعد  املنقولة  وغير  املنقولة  االموال  جميع  ان  على  بالعقد  يبرم 
تقاسمها مناصفة بني الزوجني على اساس السعي املشترك املتفق عليه بني 
الزوجني ضمانا للعدل والكرامة للزوجني وتأكيدا على ان الزواج هو شراكة 

بكل معانيه واهدافه ونتيجة  
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 النساء ما بني قوة االرادة وظلم القانون

بقلم احملامية: رميا شماسنة 

حضرت وقد أثقلتها الهموم وبدت وكأنها قد بلغت من العمر عتيا وأن الزمن 
بنظرات  انكساراتها  تخفي  أن  أحلى سنوات عمرها حتاول  منها  قد سلب 
تخفي حتد كبير في داخلها وكأنها تترجم مقولة الضربة التي ال متيت تزيد 
قوة، وعند سؤالها عن سبب تأخرها عن املوعد التي مت حتديده لها انفعلت 
وردت بطريقة وكأنني سألتها عن شيء عظيم ولسان حالها يقول حتى أنت 
؟؟؟ ثم أجهزت بالبكاء فعندها شعرت بل وأيقنت أن معاناتها لم تكن باألمر 

البسيط.

جلست عطاف، وعندها حاولت قدر االمكان أنا وابنتها )التي كانت برفقتها 
أجل  من  الظروف  كل  والدتها  كما  حتدت  التي  احلقوق  كلية  في  الطالبة 
اكمال تعليمها كما حتب وتهوى( جاهدتني تهدئتها والتخفيف عنها واعطائها 
عطاف  بدأت  وبالفعل  نوائب  من  بها  ألم  عما  للحديث  الكافية  املساحة 

بالتحدث عن مأساتها مع زوجها أو باألحرى الذي كان زوجها.

وكانت الصدمة عندما أبلغتني أن عمرها 45 عاما فقط بعد أن ظننت أنها 
قد بلغت الستني من العمر أو أكثر بقراءتي ملالمح وجهها املرهقة وقد أكل 
منها الدهر، عاشت مع زوجها كما تقول على احللوة واملرة، تنقلت معه الى 
العديد من االماكن حيث أنه يعمل مقاول بناء واملقاولة كما تعلمون حتتمل 
الربح واخلسارة فكانت في كل مرة تقف الى جانبه وتكون له العون والسند 

واألهل والوطن.

 ، سانحة  الفرصة  أصبحت  عندما  وزوجها  عطاف  قررت  و  األيام  مرت 
الرجوع والعيش في بلدهما ينشدان االستقرار وبدءا بإنشاء وتعمير البيت 
تنقل  فكانت  بساعد،  وساعدا  بيد  يدا  فعمال  بإنشائه،  حلما  طاملا  الذي 
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الباطون وهو يبني ، فجسدت فكرة أن املرأة ميكن لها  احلجارة له وجتبل 
ان تقوم بكافة االعمال التي يقوم بها الرجل وأنها ال تتوقف على جنس من 
يقوم بالعمل ، فبنيا بيتا كبيرا يتسع جلميع افراد العائلة املكونة من سبعة 
أبناء ، خمسة من الذكور واثنتني من البنات أكبرهم محمد البالغ من العمر 
24 عاما واصغرهم محمود البالغ 12 عاما وقد كان احللم كبير وجميل بأن 

يعيش اجلميع في هذا البيت بسعادة وهناء .

وفجأة وبدون سابق انذار تغير الزوج جتاه زوجته وابنائه وبدأ ميارس العنف 
عليهم بالضرب والشتم املستمر، بل والضرب املبرح الذى بدا واضحا على 
يسلموا  لم  وبناته  أبنائه  أن  ، وحتى  السنني  تعب  أنهكه  الذي  جسد عفاف 
من عنفه وجبروته ، فكان ينهال عليهم بالضرب ، وفي احدى ليالي الشتاء 
الباردة فر أحد أبنائه الشباب هاربا من املنزل بعد أن ضاق ذرعا باألب وما 
يفعله بهم وقد بدأت الثلوج بالتساقط والوضع االمني في البلد غير مستقر 
وفي حالة من الغليان، ومن شدة البرد أصيب الشاب باإلغماء ليسقط مغشيا 
عليه  على حافة الطريق ليجده أحد املارة فيحاول مساعدته ويصطحبه الى 
التواصل بينه وبني أمه لعدة  احدى املستشفيات في مدينة جنني، فينقطع 
أيام فكانت أصعب أيام حياتها ، فهي ال تعرف مصير ابنها املفقود منذ أيام 
، هل ال زال على قيد احلياة أم في عداد األموات ، وبعد أيام اتصل بها االبن 
ليخبرها أنه حي يرزق وروى لها ما جرى معه خالل االيام املاضية وكم كانت 

فرحتها كبيرة بنجاة ابنها وسالمته .

 ، ابنائها  جتاه  األب  ومن  زوجته  جتاه  الزوج  من  العنف  مسلسل  واستمر 
ووصلت االمور الى طالق الزوج لزوجته أثناء وجودهما في البيت ، إال أن 
عطاف آثرت البقاء في البيت الذي قامت ببنائه حفاظا على بيتها وأسرتها 
وأمال منها في أن يتراجع زوجها عن قراره بالطالق، واستمرت ماكثة في 
البيت، إال أن ذلك كله لم يسعفها ولم يثني الزوج عن قراره ، وفي أحد األيام 
، وعلى غير موعد دق باب البيت ،فذهبت عطاف لتفتح الباب لتجد محضر 
احملكمة أمامها وقد أحضر معه ورقة من احملكمة تفيد بأن زوجها قام بثبيت 
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الطالق، فلم جتد أمامها سبيال سوى اخلروج من البيت بعد أن قام بطردها 
برسم  وقاموا  أحبوه   الذي  بيتهم  فتركوا جميعا  السبعة،  وأبنائها  هي  منه 
، إال أن كرامتهم ورغبتهم بالعيش بأمان واستقرار  تفاصيله كما يحلو لهم 

كانت أهم من البيت وأهم من كل التفاصيل .

يخترقها  ما  غالبا  العتمة  خيوط  أن  إال  الدامس  الظالم  من  الرغم  على 
بصيص من  الضوء فكان أوالدها هم ذلك البصيص حيث استطاعوا تعلم 
األول  الطراز  من  مقاولني  واصبحوا  والدهم  مع  عملهم  اثناء  البناء  مهنة 
لهم ولوالدتهم وسكنوا جميعا فيه وساندوا شقيقاتهم في  بيتا  واستأجروا 
الدراسة وقدموا لهن كل ما يحتجن من دعم مادي ومعنوي، واتخذت عطاف 
قرارها باحلصول على كافة احلقوق التي مينحها لها القانون فتوجهت الينا 
ملساعدتها في ذلك ، أما أنا فقد شعرت باحليرة من أمرها هل كان هدفها 
احلصول على حقوقها أم رغبتها في االنتقام من ذلك االنسان الذي منحته 
كل احلب واالخالص، وكافأها باإلساءة ونكران اجلميل ، بالنسبة لي لم يكن 

لدي مشكلة في ذلك ، سأساعدها بكل ما أستطيع .

االمالك  قسمة  في  احلق  منحها  عن  القانون  عجز  أمام  عطاف  أفهمت 
ونفقة  املؤجل  باملهر  املطالبة  في  احلق  لها  أن  زوجها،  كان  من  وبني  بينها 
عدة وتعويض عن طالق تعسفي ونفقة لبناتها البالغات ونفقة صغار البنيها 
، ومت االتفاق على مساعدتها في  الصغيرين وأجرة مسكن وأجرة حضانة 
والتعويض  املؤجل  املهر  قضايا  رفع  مت  فقد  وبالفعل  القضايا،  هذه  بعض 
أحكام  على  وحصلت  البالغات  ونفقة  صغار  ونفقة  التعسفي  الطالق  عن 
أثاره  مما  الرغم  على  كذلك  عدة  ونفقة  وحتصيلها،  بتنفيذها  وقامت  بها 
لدى احملكمة من عدم استحقاقها لنفقة العدة كون أنها قامت برفعها بعد 
انتهاء العدة إال أن حكم القاضي كان أقوى من ادعائه حيث حكم القاضي 
التي  االستئناف  محكمة  لدى  األمر  برفع  هو  فقام  للنفقة،  باستحقاقها 
اعتبرت العدة من تاريخ تسليمها ورقة الطالق وليس من تاريخ ايقاع الطالق 
وبالتالي التأكيد على حكم القاضي باستحقاقها لنفقة العدة فلم ينجح في 

حرمانها من هذا احلق البسيط  .
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وتظل قضايا ضم االناث من اكثر القضايا التي تؤرق البنات املنضمات الى 
أمهاتهن وتقض مضاجعهن ، فعلى الرغم من تنافي هذه القضايا وتعارضها  
ومنها  الدولية  االنسان  حقوق  ومواثيق  الفلسطيني  االساسي  القانون  مع 
اتفاقية سيداو، إال أنها ال زالت مقرة في قانون االحوال الشخصية الساري 
على  املسلط  السيف  زال  ،وال  الغربية  الضفة  مناطق  قي  واملطبق  املفعول 
رقاب الكثير من الفتيات، بتهديدهن باالنضمام الى والدهن واجبارهن على 
النفقة  أو بقطع  الى حنان ذلك احلضن  امهاتهن وهن االحوج  ترك حضن 
عنهن في حال عبرن عن رغبتهن في البقاء مع والدتهن ورفضهن االلتحاق 

بوالدهن .

وفي احلالة التي بني ايدينا قام االب برفع دعوى ضم البنتيه مي وفاطمة 
من أجل قطع النفقة وحرمانهن منها ،  على الرغم من ضآلة مقدارها وعدم 
كفايتها ،وكذلك امعانا منه ورغبة في اذاللهن وخلق حالة من  القلق لديهن 
، وحاولن بشتى السبل والوسائل رد هذه الدعوى وقطع الطريق أمام كيد 
أب ليس له من صفته أدنى نصيب ، فأخبرت مي القاضي مبا كان يفعله بها 
والدها وما كانت تتعرض له من شتى اشكال العنف واالساءات ،حيث كان 
يضربها ضربا مبرحا بالكفوف على الوجه والرأس والشد من الشعر ووضع 
للقاضي أن  السكني على عنقها مهددا بذبحها ومحاوالت خنقها موضحة 
هدف والدها من هذه الدعوى الكيد واالضرار بها بقطع النفقة املفروضة 
لها ولشقيقتها، وقد سمع القاضي لها وطلب منها اثبات ما تقول فأحضرت 
أشقائها حيث كانوا هم شهودها احلاضرين في البيت الشاهدين والسامعني 
بل واملتدخلني أحيانا لرد العدوان عنها ، فاعترض األب على شهادتهم مدعيا 
القاضي االستيضاح منهم عن  ، فحاول  أوالده  بينه وبني  أن هنالك عداوة 
هذا األمر إال أنهم أخبروا أن االب من يبادر بعداوتهم، بل ويصر على هذه 
الصلح  يرفض  كان  أنه  إال  وتكرارا مصاحلته  مرارا  وأنهم حاولوا  العداوة، 
معهم ، وأنهم ال زالوا مستعدين لذلك، فاعتبر القاضي شهادتهم وأخذ بها 
وصدر احلكم برد دعوى األب ضم ابنتيه لثبوت اساءته وعدم أمانته عليهن 
، إال أن االب لم يستسلم حلكم احملكمة فتوجه باستئنافه  بشهادة الشهود 
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االستئناف  محكمة  أن  إال  احلكم  فسخ  أجل  من  االستئناف  محكمة  الى 
كذلك أكدت وصدقت قرار القاضي برد الدعوى ، وأصر األب على مواصلة 
الطريق بضم ابنته فتوجه الى احملكمة العليا الشرعية لنقض قرار احملكمة 
العليا  احملكمة  قرار  فكان  االستئناف  محكمة  قبل  من  املصدق  االبتدائية 

كوقع الصاعقة .

لدى  األبوية  العقلية  ويعكس  يجسد  الذي  قرارها  العليا  احملكمة  أصدرت 
هؤالء القضاة ، بفسخ حكم احملكمة االبتدائية معتبرة أن هنالك عداوة بني 
شهادتهم  أن  واعتبروا  تعتبر،  وال  شهادتهم  جتوز  ال  وبالتالي  وابنائه،  االب 
على والدهم من اشد اخلصومات وأكثرها فجورا ، واعتبار ذلك من الكبائر 
وعقوق الوالدين، ولم يأخذوا بعني االعتبار ما تعرضت له البنات من هول 
االعمال العدائية التي قام بها الوالد جتاههن ، وعادت القضية الى احملكمة 
مرة أخرى للنظر فيها ولم تستطع البنات اثبات ما تعرضن له بعد خسارتهن 

للدليل الوحيد وهو شهادة اإلخوة فصدر احلكم بضم البنات الى والدهن .

قابلت البنات ووالدتهن قرار الضم بكل قوة وعزم على مواصلة طريق النجاح 
ووالدتها على  تخرجت مي من اجلامعة وحصلت هي  فقد  به،  بدأن  الذي 
بها،  خاص  جتاري  مشروع  فتح  الوالدة  تنوي  حيث  سيارة،  قيادة  رخصة 
كما تنوي مع أبنائها شراء قطعة ارض والبناء عليها بيتا يقومون هم ببنائه 
قد  وأبنائها  عطاف  تكون  وبذلك  املستأجرة،  البيوت  في  بقائهم  من  بدل 
سطروا صفحة من الصمود والتصدي للظروف الصعبة بعزميتهم وقوتهم 
واصرارهم على العيش بكرامة، واصبحت عطاف أقوى من ذي قبل، ومثاال 

يحتذى به مستقبال.   
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النساء والقانون

بقلم: سمر الوزني

حضارية  مسالة  هي  واالجتماعية  القانونية  املرأة.  قضايا  مع  الوقوف 
حتدث  التي  املتسارعة  التغيرات  وملواكبة  اجملتمع  في  وثقافية  وانسانية 
يتطلب موقفا حضاريا. وجتاوز منطق الذكورة الذي لم يشهد التاريخ أكثر 

تخلفا منه

دوماً  املوروث  االنسان.  تقديس  وعلينا  كالرجل  كائن بشري  انسان،  فاملرأة 
يقف عائقاً امام التطور. حقوق املرأة املفروض ان يحددها اجملتمع والواقع 
إنتاج  يعيد  الذي  والتقاليد  والعادات  الديني  التشريع  وليس  معه  وتتطور 
نفسه وال يتماشى مع حركة التغيير الدائمة واملتسارعة وكل حق تأخذه املرأة 

سينعكس ايجابا بالدرجة االولى على الرجل وعلى اجملتمع 

االنتهاكات املمنهجة حلقوق النساء عندنا في فلسطني وفي الدول العربية 
على الرغم من حتقق بعض التقدم في مجال متكني النساء عندنا اال ان هذا 
التحسن النسبي لم يغير على االطالق من دونية املرأة عندنا وفي اجملتمعات 

العربية 

ال شك أن غياب املساواة في النوع االجتماعي يبرز في جوانب متعددة من 
احلياة املدنية، الى درجة ان النساء ال يتحكمن بقرارات حياتهن ويخضعن 
ألشكال مختلفة من العنف، ويتم استثنائهن من عمليات صنع القرار، وضع 
النساء عندنا وفي الدول العربية تراجع خالل السنوات املاضية بسبب ظهور 
التيارات احملافظة التي تعزز النهج التقليدي الساعي للحد اقتصار عملها 
على االدوار التي تعتبر »تقليدية« وترافق ذلك مع تعزيز التمييز في القوانني 

وبخاصة قانون العقوبات، وقانون االحوال الشخصية املعمول به 
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قوانني حتفظ  الى مستوى وضع  املتحضر وصل  العالم  ان  الرغم من  على 
حقوق النباتات واحليوانات، ونحن ال زلنا نتعامل مع قوانني ال تعتبر النساء 

انسان مستقل،

وما زالت العالقة كاب وزوج واخ وابن مع النساء في مجتمعنا ال زلن نقف في 
املربع االول من فرض السيطرة واحلق في امتالك املرأة جسدا وروحا بعيدا 
عن جوهر العالقات االنسانية، وعلى قيام طرف على فرض ما يتناسب مع 
مصالح الرجل مستند على عادات ومعتقدات واساطير الذي تقول بتفوقه 

العقلي واجلسدي ... والذي تبني انه مجرد هراء بهراء 

كل تلك املعتقدات والثقافة والقوانني املعمول بها ليست عصية عن التعديل 
وإذا  ذلك،  الذكوري  اجملتمع  أرد  إذا  االلغاء  حتى  ذلك  من  وابعد  والتغيير 
لألمهات  الذل  بهذا  اجملتمع  يرضى  وملاذا  وعقالنية  منطقية  بطريقة  فكر 
حيث  العنف،  انواع  كل  ضدهن  وميارس  والبنات  واالخوات  والزوجات 
يستطيع اجملتمع االلتفاف بكل سهوله على القوانني واستخدام قوانني فيها 
نبدء فصل جديد من  افراد اجملتمع، وان  انصاف ومساواه وعدالة جلميع 

بناء العالقة االنسانية املتكافئة 

وفي ظل هذه الظروف الغير االنسانية التي فرضها االحتالل على كل افراد 
اجملتمع لوال النساء لعم اخلراب والدمار ارجاء الوطن بكامله، مئات االف 
املعتقلني واالف الشهداء ومئات املعاقني واجلرحى وااليتام تعتني بهن النساء 
واملزارع  احلقول  في  فهن  النساء،  دخل  على  تعيش  اليوم  االسر  مئات   ...

واملستشفيات واملدارس واجلامعات، فهن في كل موقع في العمل

الدم،  صلة  رغم  الواحدة  األسرة  عالقات  فيه  الظلم  يسود  الذي  جملتمع 
مجتمع مهزوم لن يقوى على أن يحرك ساكناً.

وال  ايضا...  القوانني  وفي  مجتمعنا  في  االخالقية  املنظومة  في  املشكلة 
يستطيع مجتمع ان ينهض ويتطور بدون اعطاء املرأة حقوقها كاملة 
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النساء الفلسطينيات... جدلية العالقة بني 
الوطني واالجتماعي

بقلم: نبيل  دويكات

التميمي« من قرية  الفلسطينية »عهد  للطفلة  اعتقال جيش االحتالل  منذ 
النبي صالح شمال غرب رام الله في التاسع عشر من كانون اول من العام 
2017 وحتى اآلن تواصلت ردود الفعل على مستويات لم تقتصر على املستوى 
حراكاً  يومياً  ونشهد  والدولي.  واالقليمي  العربي  شملت  بل  الفلسطيني، 
اعتقالها،  واحلقوقية  الدولية  الهيئات  من  العديد  وادانت  معها،  متضامناً 
وطالبت سلطات االحتالل باإلفراج عنها. وحتولت الطفلة ذات الستة عشر 
التضامن  وقوة  االحتالل،  الفلسطيني ضد  الوطني  للنضال  رمز  الى  عاماً 

األممي مع هذا النضال واهدافه.

متابعة  حجم  ويشير  حوالها،  اجملتمعي  االجماع  االنتباه  يلفت  فلسطينياً 
اخبار الفتاة  وتطورات اعتقالها الى حتولها الى رمز وصورة مثالية منوذجية 
رفض  على  الفلسطيني  الشعب  إلصرار  ورمز  االحتالل،  ضد  للنضال 

ومواجهة االحتالل وسيطرته مهما بلغت قوته وجبروته وبطشه.

الطفلة  في تصميم صور  بعيداً  االجتماعي  التواصل  مواقع  وذهب نشطاء 
ونشرها في لوحات رمزية ظهرت فيها الكثير من املفردات واملفاهيم مثل: 
الصالبة، القوة، الوطنية، القدرة على الصمود، التحدي، وذهب آخرون ابعد 
من ذلك في استخدام مفاهيم مثل: رمز، ايقونة، بطلة... الخ من املفاهيم 
وما  الطفلة  لهذه  واالحترام  التقدير  عمق  عن  تعبر  التي  املعنوية  الرمزية 

قامت به في مواجهة جنود االحتالل.

املطرز  الفلسطيني  التراثي  الزي  ترتدي  وهي  للفتاة  انتباهي صورة  جذب 
فلسطني،  علم  وترفع  سيف  يدها  في  وحتمل  حصان  صهوة  متتطي  وهي 
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وكتب على الصورة عبارة “عهد رمز جليل جديد من الفلسطينيني الباحثني 
املتعارف  املثالية  الصورة  تخاطب  الصورة  حال  كل  وعلى  احلرية”.   عن 
عليها في الثقافة الشعبية العربية عموماً للبطل الفارس القادم على صهوة 
حصانه وحامال سيفه للقضاء على االعداء، وتخليص اجملتمع و/او الفرد 

من سيطرتهم وشرورهم.

السائدة  والثقافة  القائم  بالواقع  املرأة في اجملتمع  لكن عند مقارنة مكانة 
ميكننا مالحظة الفروق القائمة واحلاصلة فعال. فصورة “عهد التميمي” 
هي الوجه الظاهر لصورة املرأة الفلسطينية ومكانتها في الثقافة واجملتمع 

الفلسطيني. اما الوجه اآلخر فهو صورة مختلفة ومغايرة متاماً لذلك.

قبل عدة سنوات كتبت استاذة جامعية فلسطينية تعليقاً احتجاجياً على رفض 
طلبها في حينه الستصدار بطاقة هوية الحد ابنائها والشعور بالتمييز الذي 
عانته جراء ذلك. كانت صرختها في حينه تعبيرا عن التناقض القائم بني ما 
قدمته وتقدمه املرأة الفلسطينية من مساهمة فعالة وتضحيات في مجرى 
النضال الوطني الفلسطيني، وفي عملية بناء مؤسسات الدولة الواعدة في 

مقابل مكانة ومتييز ضدها ال يزال يجد تعبيراته في العديد من القوانني.
وتتكرر مثل تلك الصرخة حتى في هذه االيام، ونرى بني احلني واآلخر نساء 
مختلفة  جوانب  يشتكني  االجتماعية  والفئات  واملهن  االعمار  مختلف  من 
واكادميية  ومهنية  اجتماعية  مواقع  في  قياديات  نساء  ونرى  التمييز.  من 
واقتصادية وسياسية يشتكني علناً من التمييز الذي واجهنه، فهذه اعالمية 
واستاذة جامعية تصرخ لعدم متكنها من فتح حساب بنكي البنتها، واشتكت 
خبيرة دولية في مجال التدريب واالستشارات من عدم متكنها من استصدار 
وثيقة سفر البنتها، وعبرت ناشطة في موقع سياسي متقدم من استيائها 
تريد  كانت  حال  في  زواجها  عقد  على  التوقيع  على  قدرتها  من عدم  مثال 

ذلك. وهناك الكثير من األمثلة املاثلة في واقعنا حتى اآلن.
واسع  مدى  الى  عموماً  اجملتمعية  والهيئات  املؤسسات  احصاءات  تشير 
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املؤسسات  احدى  وثقت  فقد  الفلسطينية،  املرأة  ضد  والعنف  التمييز  من 
في  غزة  وقطاع  الغربية  الضفة  في  وفتاة  امرأة   )27( مقتل  مثال  النسوية 
العام 2017. وهو مؤشر على استمرار العنف اجملتمعي. اما املتتبع لتفاصيل 
ومجريات العنف ومؤشراته وارقامه فانه سوف يجد كماً هائاًل من االرقام 

واالحصاءات التي ال تزال تؤكد على حجم وانتشار الظاهرة.
رغم انضمام “دولة فلسطني” في نيسان عام 2014 الى اتفاقية القضاء على 
التمييز ضد املرأة “سيداو” دون اية حتفظات على موادها  جميع أشكال 
اللجنة  الى  فلسطني  قدمته  الذي  االول  الرسمي  التقرير  ان  اال  وبنودها، 
املعنية باالتفاقية في االمم املتحدة في آذار عام 2017 يخلص الى مجموعة 
من االستنتاجات من اهمها انه ولغاية االن لم يتم موائمة التشريعات الوطنية 
لتتالءم مع املبادئ االساسية التي وردت اتفاقية “سيداو«، رغم ان التقرير 
من اخلطوات  من صفحاته عن سلسلة  )75( صفحة  امتداد  على  يتحدث 

والتغييرات التي رأى فيها تقدماً على صعيد التطبيق الفعلي لالتفاقية.

ما حتدثنا عنه اعاله يقودنا الى منابع وجذور قضية التمييز والعنف ضد 
النساء. فرغم تتعدد وتنوع القضايا التي ترتبط مبوضوع التمييز ضد املرأة 
اال  الفلسطيني.  اجملتمع  في  القائمة  والقانونية  الثقافية  البنية  مجمل  في 
ان التركيز ينصب بشكل اساسي على عنوانني رئيسيني هما قانون االحوال 
الشخصية وقانون العقوبات اللذان ميكن ايجاد جذور العنف والتمييز ضد 
االراضي  في  املفعول  سارية  زالت  ال  والتي  السائدة  نصوصهما  في  املرأة 

الفلسطينية. 

القانون الساري حاليا هو قانون العقوبات األردني رقم )16( للعام 1960 في 
الضفة الغربية وقانون العقوبات االنتدابي رقم )74( لسنة 1936. ويتضمن 
وخاصة  النساء  ودونية  تبعية  تعزز  التي  والنصوص  املواد  من  مجموعة 
االيذاء  بالنسبة جلرائم  احلال  وكذلك  النساء.  قتل  بظاهرة  منها  املرتبطة 
الساري حتى اآلن هو  بالنسبة لألحوال الشخصية فان  اما  داخل االسرة. 
قانون األحوال الشخصية األردني رقم )61( لسنة 1976 املطبق في الضفة 
الغربية، وقانون حقوق العائلة رقم )303( للعام 1954 في قطاع غزة. وهي 
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اجماالً تتضمن الكثير من النصوص واملواد القانونية التي متيز ضد املرأة 
الزواج  حق  الزواج،  في  الوالية  مثل  وعناوين  قضايا  في  حقوقها  وتنتهك 
النفقة  حقوق  االرثية،  احلقوق  األطفال،  حضانة  الزواج،  سن  والطالق، 
للزوجة واألطفال. وعموما تتضمن النصوص غياب و/او ضعف في اية مواد 

تضمن حتى احلماية االقتصادية للمرأة داخل االسرة. 

والتحالفات  واالئتالفات  والنسوية  احلقوقية  املؤسسات  جهود  تثمر  لم 
املشرع  دفع  في  تنجح  ولم  االخيرة،  سنة  العشرين  خالل  تشكيلها  مت  التي 
شخصية  احوال  قانون  مشاريع  مقترحات  على  املصادقة  الى  الفلسطيني 
عدة  منذ  عليها  التوافق  جرى  قوانني  مشاريع  وهي  فلسطيني،  وعقوبات 
سنوات من ائتالف واسع من املؤسسات والهيئات االهلية والرسمية. وبقيت 

منذ ذلك احلني حتى اآلن في ادراج املكاتب.

مجمل  في  تزال  وال  الفلسطينية شاركت  املرأة  ان  رغم  انه  القول  خالصة 
النضال الوطني الفلسطيني على امتداد تاريخ هذا النضال، وقدمت الكثير 
من التضحيات واملساهمات التي جتلت عبر اشكال وطرق مختلفة. واثبتت 
املرأة الفلسطينية على انها دائما على قدم املساواة مع الرجل تنخرط في 
معمعان هذا النضال. اال ان هذا االمر لم ينعكس ايجابا على مكانة ودور 
املرأة واملوقع الذي حتتله في مراكز صنع القرار على املستويات السياسية 
واالجتماعية واالقتصادية اخملتلفة. وال تزال الكثير من حقوقها وعلى رأسها 
حقها في املساواة تتراجع الى املراتب الدنيا في سلم االولويات اجملتمعية، 
االمر الذي ينعكس سلباً على قضاياها واهتماماتها االجتماعية. وعلى رأي 
املثل الشعبي املتداول »الفعل لزيد والصيت لعبيد«. ففي القضايا الوطنية 
تابع  الى  وتتراجع  له،  ورمز  الوطني  للنضال  وايقونة  بطلة  املرأة  صورة 

ومضطَهد يعاني من التمييز عند احلديث عن القضايا االجتماعية.

  مالحظة: مت نشر املقالة في عدد من املواقع االلكترونية خالل كانون ثاني 
2018 منها

http://www.amin.org/articles.php?t=opinion&id=32784
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بيانات صحافية
البيان اخلتامي حلفل إطالق كتاب

البرملان الفلسطيني الصوري
نظم مركز املرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي األربعاء املوافق 2017/7/12 
االحتفال  إقامة  وجرى  الصوري«.  الفلسطيني  »البرملان  كتاب  إطالق  حفل 
في قاعة البروتستانت في مدينة رام الله، وشارك فيه ما يزيد عن مائة من 
القيادات والكوادر النسوية في محافظات الوطن، وعلى رأسها االحتاد العام 
للمرأة الفلسطينية، ووزارة شؤون املرأة، ومنتدى املنظمات االهلية ملناهضة 
وغير  احلكومية  املؤسسات  من  العديد  من  وممثالت  املرأة  ضد  العنف 
احلكومية. وخالل االحتفال ألقيت العديد من الكلمات التي اكدت على أهمية 
إطالق مثل هذا الكتاب الذي يوثق جتربة البرملان الفلسطيني الصوري كأحد 
احملطات الهامة في عملية النضال التي تخوضها احلركة النسوية واملؤسسات 
احلقوقية واجملتمع املدني عموما من اجل اإلصالح القانوني في فلسطني، 
وخاصة فيما يتعلق بالتشريعات املرتبطة بقضايا ومكانة املرأة في اجملتمع 

الفلسطيني.
وجرى خالل االحتفال تكرمي احدى مؤسسات املركز واملديرة العامة السابقة 
له املرحومة مها أبو دية مبناسبة مرور عامني على وفاتها. وزهيرة كمال األمني 
العام لالحتاد الدميقراطي الفلسطيني »فدا« وهي احدى الشخصيات النسوية 
والوطنية البارزة في فلسطني وإحدى مؤسسات املركز. كما مت تكرمي عدد من 
القيادات النسوية التي كان لها أثر هام في قيادة وفعاليات البرملان الصوري 
في حينه. كما حتدثت عدد من النسويات اللواتي كان لهن دور مبادر في تلك 
التجربة، وعرضن جوانب مختلفة منها واالثر التي تركته على نضال احلركة 
النسوية واجملتمع املدني عموما على صعيد حتقيق املساواة بني الرجل واملرأة 
والعبر  الدروس  الى  املداخالت كذلك  في مختلف جوانب احلياة، وتطرقت 
املستخلصة من هذه التجربة، واهمية التركيز على البناء واملراكمة عليها في 
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سياق تطور وتطوير نضال املرأة الفلسطينية من اجل تكريس املساواة في ظل 
عملية النضال الوطني التي يخوضها اجملتمع الفلسطيني للتحرر واالستقالل 
وبناء مجتمع دميقراطي تعددي تسود فيه املساواة في اجلوانب كافة، وتتاح 

فيه فرص النمو والتطور امام كل أبنائه دون أي متييز على أي أساس كان.
من  هامة  ومحطة  مرحلة  الصوري  الفلسطيني  البرملان  جتربة  شكلت  لقد 
مراحل تطور النضال النسوي واحلقوقي من اجل تعزيز املساواة بلني الرجال 
الشعب  نضال  مراحل  في  محطة  شكلت  انها  كمان  فلسطني،  في  والنساء 
الفلسطيني من اجل حترره واستقالله وبناء دولته احلرة املستقلة، وخاصة بعد 
إقامة السلطة الوطنية الفلسطينية في العام 1995 واجراء انتخابات النتخاب 
اول برملان فلسطيني في العام 1996، ألول مرة في تاريخ الشعب الفلسطيني 

املعاصر.
بداء في  الذي  العاملي  االهتمام  زيادة في مدى  مع  التطورات  وتزامنت هذه 
السبعينات  سنوات  الى  وصوال  العشرين  القرن  منتصف  منذ  التصاعد 
والثمانينات من ذلك القرن من خالل املؤمترات العاملية النسوية التي وضعت 
مستويات  اعلى  على  ومساواتها  اجملتمعات  حياة  في  املرأة  مشاركة  قضية 
االجندات الدولية كهيئة األمم املتحدة وغيرها من املنظمات الدولية، وهذا 
بالطبع انسحب الحقا على املستويات اإلقليمية والوطنية وعلى مستوى الدول 
اخملتلفة. وهو ما ترك اثرا ملموسا في مستويات وجوانب احلياة اخملتلفة في 
النساء  اثرا على زيادة نسب ومعدالت مساواة  الدول والبلدان، وكذلك  هذه 
وتعزيز مشاركتهن في حياة مجتمعاتهن، وهذا بالطبع ما ترك آثارا واضحة 

على تطور وتنمية هذه اجملتمعات وفتح آفاق واسعة للتطور امامها.
لقد كانت املساواة في األنظمة والقوانني هي أحد اهم املعضالت والقضايا 
البارزة في هذا السياق، حيث تلعب املساواة في النصوص والتشريعات الدولية 
الثقافي  اإلرث  تغيير  في  الوطني  واحمللي  الدولي  الصعيد  على  هاما  دورا 
التاريخي القائم على التمييز واالضطهاد للنساء، وحتجيم دورهن في حياة 
اجملتمعات في كل اجملاالت، وحصر وحتديد دورهن في أمناط محددة ترتبط 
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أساسا بدورهن االجنابي. وهي كانت حتد باألساس وحترمهن من أي فرصة 
من اجل املشاركة في عملية تنمية مجتمعاتهن. وجاء النضال القانوني ليكرس 
حلقة مهمة من حلقات نضال احلركة النسوية وتأثيرها في تغيير كل األنظمة 
والتشريعات التي تكرس التمييز وتشكل أرضية ثقافية وقانونية إلعادة انتاجه 

في حلقات مختلفة.
اإلعالن  مقدمتها  وفي  الدولية  واملعاهدات  املواثيق  من  العديد  القرار  وكان 
العاملي حلقوق االنسان والعهدين الدوليني اخلاصني باحلقوق املدنية والسياسية 
واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، واالتفاقية الدولية ملناهضة كافة اشكال 
التميز ضد املرأة  وغيرها من املعاهدات واملواثيق اثر كبير في إعطاء النضال 
النسوي زخما إضافيا على املستويات الوطنية من اجل مواصلة النضال ملوائمة 

القوانني والتشريعات على املستوى الوطني لتحقيق هذا الغرض.
الصوري كتجربة  الفلسطيني  البرملان  السابقة جاء  التطورات  وفي خضم كل 
مهمة في سياق نضال احلركة النسوية واحلقوقية الفلسطينية لتسليط الضوء 
على التشريعات واألنظمة السارية في فلسطني، واملتوارثة من األنظمة والدول 
التي حكمت فلسطني حتى ذلك احلني، والتي كانت في مجملها تعكس وتعبر عن 
الثقافة اجملتمعية التقليدية االبوية البطريركية التي تكرس دونية املرأة وحترمها 

من حقها األساسي في املساواة، واملشاركة في عملية بناء وتنمية مجتمعها.
وعكست مناقشات البرملان الفلسطيني الصوري وحلقاته اخملتلفة حجم التمييز 
القائم، وطرحت في نفس الوقت آفاق وسبل وآليات النضال في كل اجملاالت من 
اجل وضع حد للتمييز واالضطهاد. كما عكست ردود الفعل املعاكسة واملعارضة 
كما  القائمة،  التقليدية  الثقافة  وطبيعة  ومدى  حينه حجم  في  البرملان  لفكرة 
افرزت أيضا القوى التي املستفيدة والتي عبرت عن نفسها وشراستها في رفض 

فكرة البرملان ومقاومة أي تغيير في هذا اجملال.
ورغم كل ذلك فان جتربة البرملان، بكل ما فيها من إجنازات واخفاقات وجناحات 
شكلت محطة هامة في انها طرحت، ورمبا ألول مرة في تاريخ الشعب الفلسطيني 
ونضاله، وامام اجملتمع وقواه اخملتلفة قضية املرأة ومن أبوابها الواسعة. وهو 
ما توجب علينا في مركز املرأة لالرشاد القانوني واالجتماعي كمؤسسة مبادرة 
في طرح وقيادة هذه التجربة الى استكمال املبادرة بتلخيص التجربة وتوثيقها، 
ووضعها امام اجملتمع عموما ومؤسساته اخملتلفة، واحلركة النسوية والوطنية 
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كما حصلت في حينه. لكي تتمكن األجيال احلالية من االطالع عليها وقراءتها 
كما حصلت في حني، الستخالص الدروس والعبر والبناء عليها في عملية 
النمو والتطور والتغيير احلالية. على امل ان تشكل منارة في قراءة املستقبل 
واشتقاق طرق وأدوات النضال القادمة. وعلى هذا األساس اطلق املركز هذا 

الكتاب الذي يوثق تلك التجربة ويقدمها بأسلوب علمي موثق ومقروء.

منشورات املركز

البرملان الفلسطيني الصوري
نحو تشريع فلسطيني الهوية، متجدد املفهوم، 

وعادل املضمون

جرائم قتل النساء في فلسطني
بني الثقافة السائدة ومتطلبات التغيير

خالل االعوام 2015-2014
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خاطرة
بقلم: عفاف احلج علي

َجلسُت في ُغرفتي ألحتسي  قهوتي  ِبهدوْء
وبخاٌر تَصاعَد ِمنها ُمبدداً  َصمَت  األجواْء 
وأتكاُت على ِمرفقي  وُعيوني  تراقْب السماْء
ولوٌن ُمسربٌل  بالرمادي فجأة  زحَف وجاْء

وملعاٌن ْقد إخترق  املكاَن  وأضاْء
وهزيُم رعٍد  أتبعُه  ِبقوٍة  وإباْء 
وزمجرةُ ريٍح تهدُر في االنحاْء

واالشجاُر تتمايُل ُصعوداً وهبوطاً
لكْن دوَن إنحناْء

والورُق امللوُن يتساقُط على سطِح األرض بكبرياْء
وردحاً قد تلتحُف أياُم الشتاِء  بالهدوِء والسكوْن
ليستعذَب القلُب الذكرى  ِبحننٍي يُغالبُه األننْي

شوقاً الى من َهاجروا  َوفارقوا املكاْن
ليكوَن من بَعدهم لِلظلمِة ُمستقراً وعنواْن

وفجأةً ابرَق  خاطٌر  والْح

فسمفونيُة احلياِة ما زالْت تَعزُف  بال  إنقطاْع
لتطرَق وَجه  نافذتَك بَرٍقة .....َهامسٍة
تفاؤلوا وأبتسموا  فالغُد كاملطِر ال  يزاُل

يَحمُل في طياتِه االمَل  والرجاْء
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عناوين املركز

Jerusalem Office

 P.O.  ،91516،Jerusalem ،Sho’fat
BOX:54262
Phone:،0097226282449   Telefax: 
00972-2-6281497 
E-mail: info@wclac.org ، Website: 
www.wclac.org

مكتب القدس 
شعفاط-دخلة مفروشات اجلوالني-شارع حافظ 

ابراهيم، عمارة رقم 10
 ص.ب 54262   القدس الرمز البريدي 91516  

،0097 2 هاتف: 26282449
0097 2 تلفاكس: 26281497

،www.wclac.org :املوقع االلكتروني
 info@wclac.org :امييل

Ramallah Office

23، Wadi’a Shatarah Street ،Batn 
Al-Hawa، Ramallah،
 P.O.Box،54262 : Jerusalem 91516
Phone: 00972-2-2956146-7، fax: 
00972-2-2956148 
E-mail: info@wclac.org ،
Website: www.wclac.org

مكتب رام الله
بطن الهوى-شارع وديعة شطارة 

ص.ب 54262   القدس الرمز البريدي 91516  
0097 2 22956146 هاتف: 7-

0097 2  فاكس: 22956148
،www.wclac.org :العنوان االلكتروني

info@wclac.org :امييل 

Hebron Office

Next to Polytechnic University 
Entrance، Ein Kheir-Eddin Street، 
Ein Sara، Hebron
E-mail: info@wclac.org ، Website: 
www.wclac.org

مكتب اخلليل  
اخلليل– عني سارة – شارع عني خير الدين- دخلة 

جامعة البوليتكنك 
 02 2 تلفاكس: 250585

 ،www.wclac.org :العنوان االلكتروني
info@wclac.org :امييل

Beit Jala Office

Dar Makhlouf،76 ، Al-Mughtaribeen 
Street،  East of Ashioukh House، 
Beit Jala.
Telefax: 00972-2-2760780/1
E-mail: info@wclac.org ، 
Website: www.wclac.org

مكتب بيت جاال
بيت جاال-شارع املغتربني-بجانب بيت الشيوخ   

بناية رقم 76
هاتف:02-2760780/1

www.wclach.org :العنوان االلكتروني
info@wclac.org :البريد االلكتروني




