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مﺮﻛﺰ المﺮﺃة لالﺭﺷاﺩ القانونﻲ واﻻﺟتماعﻲ -ﺭام اﷲ٢٠١٣ -
ﻫﺬا اﻻﺻداﺭ ﻫو الجﺰء الثانﻲ من السﻠسﻠة التﻲ ﻳﺼدﺭﻫا مﺮﻛﺰ المﺮﺃة
لالﺭﺷاﺩ القانونﻲ واﻻﺟتماعﻲ والتﻲ ﺗتناوﻝ الﻌالقة بين قﻀاﻳا المﺮﺃة
واﻻعالم

ﺗقدﻳﻢ
ﻳسﻌﻰ مﺮﻛﺰ المﺮﺃة لالﺭﺷاﺩ القانونﻲ واﻻﺟتماعﻲ ﺧالﻝ ﺧﻄتﻪ اﻻﺳتﺮاﺗيجية
لالعوام  ٢٠١٥-٢٠١٣الﻰ ﺗﺤقيﻖ مجموعة من الﻐاﻳاﺕ واﻻﻫداﻑ التﻲ ﺗسﻬﻢ
فﻲ ﺗﺤقيﻖ ﺭﺳالتﻪ فﻲ ﺣماﻳة وﺗﻌﺰﻳﺰ ﺣقوﻕ المﺮﺃة وﺭفﻊ مﻜانتﻬا ،باﻻﺳتناﺩ
لﻠمﻌاﻳيﺮ والمواﺛيﻖ الدولية لﺤقوﻕ اإلنسان ،لﻠوﺻوﻝ الﻰ ﺭﺅﻳاﻩ فﻲ نساء متمﻜناﺕ
ﻳتمتﻌن بﻜافة ﺣقوقﻬن فﻲ مجتمﻊ فﻠسﻄينﻲ ﺗسوﺩﻩ الﻌدالة والمساواة .وفﻲ
اﻃاﺭ ﺟﻬوﺩﻩ ومساعيﻪ الﺤثيثة ﻫﺬﻩ ،ﺗنبﻪ المﺮﻛﺰ الﻰ اﻫمية ﺩوﺭ اﻻعالم فﻲ التأﺛيﺮ
عﻠﻰ التوﺟﻬاﺕ التقﻠيدﻳة السائدة فﻲ المجتمﻊ ﺗجاﻩ قﻀاﻳا وﺣقوﻕ المﺮﺃة والنوﻉ
اﻻﺟتماعﻲ بشﻜل عام .ﺣيﺚ ﻳﻠﻌﺐ اﻻعالم ﺩوﺭا ﺭئيسياﹰ فﻲ مﺨتﻠﻒ القﻀاﻳا ﻷﻱ
مجتمﻊ من المجتمﻌاﺕ .وﻳﻜاﺩ اﻻعالم ﻳﻜون اﺣد اﻫﻢ اﻻﺩواﺕ التﻲ ﺗستﺨدمﻬا
اﻻﻃﺮ والمﺆﺳساﺕ المجتمﻌية المﺨتﻠﻔة فﻲ ﺳﻌيﻬا ونﻀالﻬا من اﺟل اﺣداﺙ
التﻐييﺮ اﻻﺟتماعﻲ الﺬﻱ ﺗﺮﻳدﻩ وﺗسﻌﻰ اليﻪ.
ﺧالﻝ عمل المﺮﻛﺰ عبﺮ السنواﺕ الماﺿية ،وعبﺮ ﺗﻠمسﻪ ﻻﺣتياﺟاﺕ الﻔﺌاﺕ والشﺮائﺢ
المﺨتﻠﻔة من مجتمﻌنا الﻔﻠسﻄينﻲ ،وﺧاﺻة ﺗجاﻩ قﻀاﻳا المﺮﺃة والنوﻉ اﻻﺟتماعﻲ،
لمسنا ان ﻫناﻙ ﺛﻐﺮة فﻲ ﺛقافة ووعﻲ ﻃﻠبة وﺧﺮﻳجﻲ اﻻعالم فﻲ مﺨتﻠﻒ الجامﻌاﺕ
الﻔﻠسﻄينية ﺗجاﻩ قﻀاﻳا المﺮﺃة والنوﻉ اﻻﺟتماعﻲ بمﺨتﻠﻒ ﺗﻔاﺻيﻠﻬا وﺟوانبﻬا.
وعمد المﺮﻛﺰ الﻰ اﻳالء ﻫﺬا الجانﺐ اﻫتماماﹰ ﻛبيﺮاﹰ من ﺧالﻝ ﺧﻄﻂ عمﻠﻪ وبﺮامجﻪ
المﺨتﻠﻔة ،وباﺩﺭ الﻰ ﺗﻄوﻳﺮ بﺮنامﺞ ﺗدﺭﻳبﻲ لﻄﻠبة وﺧﺮﻳجﻲ اﻻعالم بﻬدﻑ ﺭفﻊ
قدﺭاﺗﻬﻢ ووعيﻬﻢ ﺣوﻝ قﻀاﻳا المﺮﺃة والنوﻉ اﻻﺟتماعﻲ .ولﻠسنة الثانية عﻠﻰ
التوالﻲ ﻳتابﻊ المﺮﻛﺰ ﻫﺬا البﺮنامﺞ .وﻳتمثل الﻌمل عﻠﻰ ﻫﺬا الﺼﻌيد فﻲ منﺢ
المتدﺭبين فﺮﺻة واﺳﻌة لﻠتﻌﺮﻑ التﻔﺼيﻠﻲ عﻠﻰ ﺗجﺮبة مﺮﻛﺰ المﺮﺃة التﻲ ﺭاﻛمﻬا
عﻠﻰ مداﺭ اﻛثﺮ من عشﺮﻳن عام فﻲ مﺨتﻠﻒ القﻀاﻳا القانونية واﻻﺟتماعية التﻲ
ﺗﺮﺗبﻂ بالمﺮﺃة والنوﻉ اﻻﺟتماعﻲ ،ومن ﺛﻢ اﺗاﺣة الﻔﺮﺻة امامﻬﻢ لﻠﺮبﻂ بين ﻫﺬﻩ
القﻀاﻳا عموما وبين الﻌمل اﻻعالمﻲ فﻲ انتاﺝ مواﺩ اعالمية ﺗﻌبﺮ عن ﺣقيقة الواقﻊ
والﺮﺅﻳا لتﻄوﻳﺮﻩ وﺗﻐييﺮﻩ ،عبﺮ ﺗﺤﻔيﺰﻫﻢ عﻠﻰ ﻛتابة المواﺩ ،بالتواﺯﻱ مﻊ ﺗدﺭﻳبﻬﻢ
الﻌمﻠﻲ ﺣوﻝ مﺮاﺟﻌتﻬا وﺗﺤﺮﻳﺮﻫا وﺗﺤﻀيﺮﻫا لﻠنشﺮ ،مستﻌينين باﻻﺿافة الﻰ ﻃاقﻢ
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المﺮﻛﺰ المتﺨﺼﺺ باعالميين متمﺮﺳين فﻲ الﻌمل الﺼﺤﻔﻲ ،ﺳاﻫموا ﺟميﻌا فﻲ
ﺗﻜثيﻒ ﺧبﺮاﺗﻬﻢ وﺗﺮﻛيﺰﻫا ونقﻠﻬا لﻠمتدﺭبين ،ومن ﺛﻢ اﺿاﻑ المﺮﻛﺰ ﺣافﺰا اﺿافيا
لﻬﺬﻩ التجﺮبة ﺗمثل فﻲ ﺟمﻊ المواﺩ واﻻنتاﺟاﺕ التﻲ ﻳنتجﻬا المتدﺭبون ،ونشﺮﻫا
فﻲ ﻛتاب ﺧاﺹ ﻳﺼدﺭﻩ لﻬﺬﻩ الﻐاﻳة وباﺳمائﻬﻢ.
التجﺮبة اﻻولﻰ لﻠمﺮﻛﺰ ﻛانﺖ ﺗتمﺮﻛﺰ ﺣوﻝ قﻀاﻳا المﺮﺃة المﺨتﻠﻔة فﻲ قانون اﻻﺣواﻝ
الشﺨﺼية .اما التجﺮبة الثانية فقد ﺗﺮﻛﺰﺕ ﺣوﻝ ﺗجﺮبة اﺳتمﺮاﺭ ﻇاﻫﺮة قتل النساء
عﻠﻰ ﺧﻠﻔياﺕ ومسمياﺕ مﺨتﻠﻔة من ﺿمنﻬا القتل عﻠﻰ ﺧﻠﻔية ما ﻳسمﻰ الشﺮﻑ.
ﻫﻜﺬا ﻛانﺖ ﺗجﺮبة المﺮﻛﺰ فﻲ نسﺨتﻬا الثانية عﻠﻰ ﻫﺬا الﺼﻌيد ،ﺣيﺚ ﺗﻔاعل
المتدﺭبون عﻠﻰ مداﺭ اﺭبﻌة اﻳام وﺗﻌﺮفوا عﻠﻰ مﺨتﻠﻒ ﺟوانﺐ ﻫﺬا الموﺿوﻉ من
ناﺣية اﺟتماعية وقانونية ،ﺣيﺚ ﺗﻢ ﺗﻜثيﻒ وﺗﻠﺨيﺺ ﺗجﺮبة المﺮﻛﺰ لﻬﻢ ،اﺿافة
الﻰ ﻛيﻔية ﺭبﻂ ﻛل ﺫلﻚ بﻌمل اعالمﻲ مﻬنﻲ متﺨﺼﺺ .وانتجوا مواﺩا اعالمية
مﺨتﻠﻔة ،وعاﺩوا ليتﻌﺮفوا من ﺧالﻝ ﺟﺰء اﺧﺮ من التدﺭب عﻠﻰ ﺗﺤﺮﻳﺮﻫا وﺗﺤﻀيﺮﻫا
ﻛمواﺩ ﺗﺼﻠﺢ لﻠنشﺮ ،وﺧاﺿوا ﻛل التجﺮبة بتﻔاﺻيﻠﻬا .الﻰ ان اﺳتﻜمﻠوا المواﺩ التﻲ
ﺳتﻈﻬﺮ فﻲ الﺼﻔﺤاﺕ الالﺣقة.
من المﻬﻢ ﻫنا ،اﻻﺷاﺭة الﻰ ان ﻫناﻙ ﺗﻔاوﺗا فﻲ المواﺩ المنتجة ،فﻬﻲ عباﺭة عن
باﻛوﺭة وبداﻳة ﺧﻄواﺕ ﻫﺆﻻء اﻻعالميين الشباب ،وﺣﻠقة الوﺻل بين ﺩﺭاﺳتﻬﻢ
النﻈﺮﻳة واﻻﻛاﺩﻳمية وبين واقﻊ وﻃبيﻌة الﻌمل اﻻعالمﻲ .ونﺤن ننشﺮﻫا ﻫنا
ﻛتﺤﻔيﺰ وﺗشجيﻊ لﻬﻢ لﻠمواﺻﻠة واﻻﺳتمﺮاﺭ فﻲ ﻫﺬا المجاﻝ.
ﻻ ﻳسﻊ المﺮﻛﺰ ﻫنا اﻻ ان ﻳشﻜﺮ اوﻻ ﻛل المتدﺭبين الﺬﻳن التﺰموا بﻜل متﻄﻠباﺕ
التدﺭﻳﺐ ،وﻳثمن ﻛﺬلﻚ ﺩوﺭ ﺟميﻊ الﺰميالﺕ والﺰمالء المدﺭباﺕ والمدﺭبين الﺬﻱ
ﺳاﻫموا فﻲ اﺛﺮاء واﻏناء ﻫﺬﻩ التجﺮبة وبﺚ ﺭﺡ ونبﺾ الﺤياة فيﻬا .ﻛما نوﺩ التنوﻳة
اﻳﻀا الﻰ اننا ننشﺮ ﻫنا المواﺩ التﻲ انجﺰﺕ مﺮﺗبة ﺣسﺐ التﺮﺗيﺐ اﻻبجدﻱ ﻻﺳماء
اﻻعالمياﺕ واﻻعالميين الﺬﻳن ﺷاﺭﻛوا فﻲ ﻫﺬا الجﻬد.

٤

 -قتـل النسـاء بين الثقافة السائدة و القانون

”ان ﺗﻀﻲء ﺷمﻌة“...
مبﻜﺮاﹰ ﺃﺩﺭﻙ مﺮﻛﺰ المﺮﺃة لالﺭﺷاﺩ القانونﻲ واﻻﺟتماعﻲ ﺃﻫمية الﻌمل مﻊ اﻻعالميين
ومن ﺧاللﻬﻢ فﻲ ﺳبيل مﺤاﺭبة التمييﺰ الﺬﻱ ﺗﻌانيﻪ النساء ،ولتﺤقيﻖ المساواة بين
الجنسين فﻲ ﺷتﻰ المياﺩﻳن.
ولﻜن وبﺨالﻑ الﻌدﻳد من المﺆﺳساﺕ فان مﺮﻛﺰ المﺮﺃة لﻢ ﻳﻜتﻒ باﻻقﺮاﺭ بأﻫمية
ﺳالﺡ اﻻعالم فﻲ مﻌﺮﻛة المساواة التﻲ ﻳﺨوﺿﻬا الﻰ ﺟانﺐ عشﺮاﺕ المﺆﺳساﺕ
واﻻوﺳاﻁ المجتمﻌية ،ﺣيﺚ ﺫﻫﺐ ﺧﻄوة اﺿافية الﻰ اﻻمام وباﺩﺭ لﻠﻌمل بﺼوﺭة
منﻬجية عﻠﻰ اﻛثﺮ من ﺻﻌيد ،لتﺤقيﻖ ﻫﺬﻩ الﻐاﻳة) ،ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺩوﺭ اﻻعالم فﻲ مﺤاﺭبة
التمييﺰ ﺿد المﺮﺃة وﻃﺮﺡ قﻀاﻳاﻫا بﺼوﺭة اﻛثﺮ انﺼافا( ،متﻜﺌا بشﻜل ﺧاﺹ عﻠﻰ
ﺗقدﻳﻢ ﻛل ما ﻳستﻄيﻊ لتﻄوﻳﺮ مﻌاﺭﻑ عشﺮاﺕ الﺼﺤﻔيين وﺗﻌﺮﻳﻔﻬﻢ بتﻔاﺻيل ما
ﻳجﺮﻱ اﺭﺗباﻃا بﻬﺬا المﻠﻒ واﺗاﺣة ﻛل ما ﻫو متوفﺮ لﺨدمة ﻫﺬا الﻐﺮﺽ.
ﻫﻜﺬا ،وﺗجسيدا لﻬﺬﻩ الﺮﺅﻳة والقناعة ،باﺩﺭ مﺮﻛﺰ المﺮﺃة لالﺭﺷاﺩ القانونﻲ واﻻﺟتماعﻲ
قبل عدة ﺳنواﺕ لتأﺳيﺲ »منتدﻯ اﻻعالميين« ،وعمل عﻠﻰ اﻃالﻕ وﺭعاﻳة ﺃﻛثﺮ من
مسابقة اعالمية ،ونﻈﻢ وﺭعﻰ الﻌدﻳد من الدوﺭاﺕ التدﺭﻳبية لﻠﺼﺤافيين ولﻄﻠبة
اﻻعالم ﺗﺤﺖ عناوﻳن ﺗتﺼل بقﻀاﻳا المﺮﺃة ،فﻀال عما انجﺰﻩ المﺮﻛﺰ من ﺩﺭاﺳاﺕ
وابﺤاﺙ ﺗﻌتبﺮ مﺼدﺭاﹰ ومﺮﺟﻌاﹰ وﺭﻛيﺰة ﻫامة لﻠمﻬتمين بقﻀاﻳا الدفاﻉ عن ﺣقوﻕ
المﺮﺃة او الﻜتابة فﻲ ﻫﺬا الميدان ،ما ﻳمﻜن وﺻﻔﻪ ﺗﺮﺟمة عمﻠية وﺗجسيدا لمساعيﻪ
الﺮامية ﺗﻐييﺮ الﺼوﺭة والمماﺭﺳة القائمة ﺗجاﻩ النساء ﺟنبا الﻰ ﺟنﺐ مﻊ عشﺮاﺕ
الشﺮﻛاء من مﺆﺳساﺕ واوﺳاﻁ ﺗنشﻂ فﻲ ﻫﺬا المجاﻝ.
ﺿمن ﻫﺬا السياﻕ ،ﺟاء ﺗنﻈيﻢ مﺮﻛﺰ المﺮﺃة ،ولﻠسنة الثانية عﻠﻰ التوالﻲ ،ﺗدﺭﻳبا
لمجموعة من الﺼﺤافيين والﺼﺤافياﺕ ،ﺷﺮفنﻲ ان اﺷاﺭﻙ فيﻪ ،ﺣيﺚ ﻛنﺖ ميسﺮاﹰ
لﻌمل ﺗشاﺭﻛﻲ اﻛثﺮ مما ﻛنﺖ مدﺭباﹰ ،لمجموعة واعدة من الﺼﺤافياﺕ والﺼﺤافيين
الشباب ،الﺬﻳن اﻇﻬﺮوا ﺭﻏبة وقدﺭة ﻛبيﺮة فﻲ ﺳﺮعة التﻌﻠﻢ فﻀال عن الﻄاقة والﺤﺮﺹ
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عﻠﻰ ﺗقدﻳﻢ اﻻفﻀل .التدﺭﻳﺐ اﺳتﻬدﻑ ﺻﺤافيين وﺻﺤافياﺕ ﺟدﺩ ،وﺟاء ﺗﺤﺖ عنوان
ﺟﺮائﻢ قتل النساء ،المماﺭﺳة اﻻﺷد قسوة من بين ما ﺗتﻌﺮﺽ لﻪ المﺮﺃة من عنﻒ.
وقد ﺟمﻊ التدﺭﻳﺐ بين ﺟانبين ﻫامين ،اﻻوﻝ ﻳتﺼل بتقدﻳﻢ ﺟمﻠة من المﻌﻠوماﺕ
والمﻌاﺭﻑ المﺮﺗبﻄة بﺤقوﻕ النساء وواقﻊ الﺤاﻝ فﻲ فﻠسﻄين ،واﻵﺧﺮ ﺗناوﻝ بﻌﺾ
مﻬاﺭاﺕ الﻜتابة الﺼﺤافية ،وﺳﻌﻰ لالﺳﻬام فﻲ ﺻقل وﺗﻌﺰﻳﺰ مﻬاﺭاﺕ اﻻعالمياﺕ
واﻻعالميين المشاﺭﻛين ،ﺣيﺚ ﺗوﺟﺖ ﻫﺬﻩ الﻌمﻠية بانتاﺝ المتدﺭبين مجموعة من
المواﺩ الﺼﺤﻔية التﻲ ﺗﻌالﺞ عناوﻳن ﺗتﺼل بﺤقوﻕ النساء ،والﻌنﻒ المماﺭﺱ ﺿدﻫن
وفﻲ المقدمة منﻬا ﺟﺮائﻢ قتل النساء.
ﻫنا ،فﻲ ﻫﺬا الﻜتيﺐ فان مﺮﻛﺰ المﺮﺃة ﻳنشﺮ ﻫﺬﻩ المواﺩ ،التﻲ ﺗجسد ﺣواﺩﺙ وقﻀاﻳا
ﺃﻃل عﻠيﻬا المتدﺭبون وﺗابﻌوﻫا بشﻜل مباﺷﺮ ،وﺗمثل بال ﺷﻚ ﺗجسيدا لجانﺐ
مﻔتﺮﺽ من ﺩوﺭ اﻻعالم ،عنوانﻪ اﻻنﺤياﺯ لﻠﺤقيقة ولﻠﻀﺤية ،وﺗﻌﺮﻳة ﺗواﻃﺆ المجتمﻊ
والقانون الﺬﻱ ﺗقتاﺕ منﻪ ﻇاﻫﺮة ،ﺩفﻌﺖ عشﺮاﺕ النساء ﺣياﺗﻬن ﺛمنا لﻬا.

ﻏاﺯﻱ بنﻲ عوﺩﻩ

٦

 -قتـل النسـاء بين الثقافة السائدة و القانون

الماﺩة ) (٩٨من قانون الﻌقوباﺕ  ..عنوان مﻌﺮﻛة
ﻛبﺢ ﺟﺮائﻢ قتل النساء
بقﻠﻢ :ﺃنواﺭ ﺣاﺝ ﺣمد
ﺗتمﺤوﺭ مﻄالبة الجمﻌياﺕ والمﺮاﻛﺰ النسوﻳة ،وﺃنﺼاﺭ المﺮﺃة ،المتﻌﻠقة بتﻌدﻳل قانون
الﻌقوباﺕ الﻔﻠسﻄينﻲ عﻠﻰ ﺇﺿافة ﺟمﻠة »ﻳستثنﻰ من ﺫلﻚ الجﺮائﻢ عﻠﻰ ﺧﻠﻔية ما
ﻳسمﻰ الشﺮﻑ« عﻠﻰ نﺺ الماﺩة ﺭقﻢ  ٩٨من القانون .وﻫﺬا مﻄﻠﺐ ﺷﺮعﻲ ،ولﻜن ﻫل
ﺗﺤقيﻖ ﻫﺬا الﻄﻠﺐ ممﻜنا؟ وﻫل ﺳتﺤدﺙ اﻻﺿافة ﺳالﻔة الﺬﻛﺮ ﺧﻠ ﹰ
ال فﻲ ﺗواﺯن القانون،
وﻫل ﺳيﻜبﺢ ﻫﺬا التﻌدﻳل الجﺮائﻢ التﻲ ﺗﺮﺗﻜﺐ ﺿد النساء؟
ﻳوﺿﺢ المﺤامﻲ ﺟاﺳﺮ ﺧﻠيل ،من مدﻳنة ﻃولﻜﺮم ان الماﺩة ) ،(٩٨التﻲ ﺗﺤتوﻱ عﻠﻰ
»ﺳوﺭة الﻐﻀﺐ« ﻳستﻔيد منﻬا القاﺗل لتﺨﻔيﻒ مﺤﻜوميتﻪ ،لﻜنﻬا مشﺮوﻃة وليسﺖ
مﻄﻠقة ،ﺃﻱ ﻳجﺐ ان ﺗتﻢ الجﺮﻳمة فوﺭ الﻌﻠﻢ بﻬا وليﺲ بﻌد انقﻀاء فتﺮة من الوقﺖ،
اﻻمﺮ الﺬﻱ ﻳﻠﻐﻲ السبﺐ المﺨﻔﻒ لﻠﻌقوبة ،ﺃﻱ ان »عنﺼﺮ الوقﺖ ﻫو الﺤﻜﻢ ،ولﻠمﺤﻜة
الﺤﻖ فﻲ وﺯن الوقائﻊ«.
وﻛانﺖ ﺟﺮﻳمة قتل الﻄالبة ﺁﻳة البﺮاﺩعﻲ فﻲ الﺨﻠيل ،التﻲ ﺗﺤولﺖ الﻰ قﻀية ﺭﺃﻱ عام،
ﺩفﻌﺖ الﺮئيﺲ مﺤموﺩ عباﺱ الﻰ الﻐاء الماﺩة ) (٣٤٠من قانون الﻌقوباﺕ اﻷﺭﺩنﻲ ﺭقﻢ
) (١٦لسنة  ١٩٦٠فﻲ الﻀﻔة الﻐﺮبية والماﺩة ) (١٨من قانون الﻌقوباﺕ اﻻنتدابﻲ
لسنة  ١٩٣٦فﻲ قﻄاﻉ ﻏﺰة فﻲ مﺤاولة لﻜبﺢ الجﺮائﻢ التﻲ ﺗﺮﺗﻜﺐ ﺿد النساء عﻠﻰ
ﺧﻠﻔية ما ﻳسمﻰ ﺷﺮﻑ الﻌائﻠة.
ولﻜن ﻫﺬا التﻌدﻳل لﻢ ﻳﻠبﻲ ﻃموﺡ ﺃنﺼاﺭ ﺣقوﻕ المﺮﺃة ،ما ﺩفﻊ المنﻈماﺕ والمﺆﺳساﺕ
النسوﻳة لمﻄالبة الﺮئاﺳة الﻔﻠسﻄينية ﺭﺳمياﹰ ،باﺟﺮاء ﺗﻌدﻳل ﺣقيقﻲ عﻠﻰ القانون،
ﻳتﻠﺨﺺ بﺈﺿافة ﺟمﻠة »ﺗستثنﻰ من ﺫلﻚ الجﺮائﻢ عﻠﻰ ﺧﻠﻔية ما ﻳسمﻰ بالشﺮﻑ« عﻠﻰ
نﺺ الماﺩة ﺭقﻢ ) (٩٨من قانون الﻌقوباﺕ .
وﻳﺮﻯ المﺤامﻲ ﺧﻠيل ﺃن ﺇﺿافة عباﺭة »ﻳستثنﻰ من ﺫلﻚ الجﺮائﻢ عﻠﻰ ﺧﻠﻔية الشﺮﻑ«
قتـل النسـاء بين الثقافة السائدة و القانون -
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ﺗسبﺐ ﺧﻠال فﻲ القانون ،فال ﻳجوﺯ ﺗﻄبيﻖ القانون عﻠﻰ ﺟﺮﻳمة واﺳتثناء عداﻫا من
الجﺮائﻢ .القانون ﻳﺤقﻖ عدالة عﻠﻰ ﻛافة القﻀاﻳا والجميﻊ ﺳواﺳية امام القانون ،لﺬلﻚ
فﺈما ﺃن ﻳﻄبﻖ النﺺ )الماﺩة( عﻠﻰ ﻛافة الجﺮائﻢ ﺃو ﻳتﻢ ﺇلﻐاﺅﻫا.
وفﻲ اﺷاﺭة منﻪ الﻰ ما ﻳدوﺭ من اﺣاﺩﻳﺚ ﺣوﻝ وقوﻉ بﻌﺾ الجﺮائﻢ ﻷﺳباب اﺧﺮﻯ )مثل
الميﺮاﺙ( وﺗقدﻳمﻬا ﻛجﺮائﻢ »ﺷﺮﻑ« لﻠتمﻠﺺ من الﻌقاب ،ﻳوﺿﺢ المﺤامﻲ ﺧﻠيل انﻪ
لﻢ ﻳسجل فﻲ الﻀﻔة الﻐﺮبية ﺳوﻯ ﺟﺮﻳمة واﺣدة فﻲ مﺤافﻈة ﻃولﻜﺮم ﻻﺳباب ﺗتﻌﻠﻖ
بالميﺮاﺙ ،وان الجانﻲ ) ﺃب قتل ابنتﻪ( وناﻝ عقوبتﻪ الﻔﻌﻠية ،ولﻢ ﺗسجل ﺗﻠﻚ الجﺮﻳمة
عﻠﻰ ﺧﻠﻔية »ﺷﺮﻑ الﻌائﻠة«.
ومﻀﻰ ﻳقوﻝ بﻬﺬا الﺨﺼوﺹ» :ﺃقدم اﻻب عﻠﻰ قتل ابنتﻪ ،ولﻜنﻪ لﻢ ﻳستﻔد من ﺳوﺭة
الﻐﻀﺐ ﺃﻱ الماﺩة ) ،(٩٨وﺗﻠقﻰ الﻌقاب بالسجن الﻔﻌﻠﻲ ﺳبﻊ ﺳنواﺕ ونﺼﻒ« .واﺿاﻑ:
ﻫناﻙ ﺣالة ﺃﺧﺮﻯ »قام فيﻬا اﻻبن بقتل ﺷقيقتﻪ ووالدﻩ بﻌد ﺃن ﺛبﺖ عﻠيﻬما الجماﻉ
بﺮﺿﻰ الﻄﺮفين ولﻜنﻪ لﻢ ﻳستﻔد من الماﺩة » ،«٩٨وبالتالﻲ ﻫﺬﻩ الماﺩة ليسﺖ مشاعا
فﻬﻲ مشﺮوﻃة«.
وﻳﺮﻯ اﻻعالمﻲ مﺮاﺩ ﻳاﺳين ،مدﻳﺮ مﻜتﺐ ﺟﺮﻳدة »الﺤياة الجدﻳدة« فﻲ ﻃولﻜﺮم ،انﻪ
ﻳتوﺟﺐ مﻌاقبة القاﺗل المتوﺭﻁ فيما ﻳسمﻰ بجﺮائﻢ الشﺮﻑ ،بﺬاﺕ الﻌقوبة التﻲ ﻳتﻢ
انﺰالﻬا بمﺮﺗﻜبﻲ ﺟﺮائﻢ القتل اﻻﺧﺮﻯ ،وﺩون ﺃن ﻳﻜون لﻪ ﺧﺼوﺻية مﻌينﻪ ،وﺩون ان
ﻳستﻔيد من الماﺩة ﺭقﻢ ) (٩٨المﺨﻔﻔة من قانون الﻌقوباﺕ.
وﻳشيﺮ ﻳاﺳين الﻰ ﺃنﻪ ﻳجﺐ ﺃن ﻳﻜون القانون فاعال ،ومﺆﺛﺮا ،بشﻜل ﺃﻛبﺮ من الموﺟوﺩ
ﺣاليا ،فوﺟوﺩ اﻻﺳتثناء فﻲ مثل ﻫﺬة الجﺮائﻢ واعﻄاء القاﺗل عﺬﺭا مﺨﻔﻔا لجﺮﻳمتﻪ ،ﻳﺆﺩﻱ
الﻰ المﺰﻳد من الجﺮائﻢ واﻵﺛاﺭ السﻠبية عﻠﻰ المجتمﻊ ،وعﻠﻰ المﺮﺃة بشﻜل ﺧاﺹ.
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بين الﻌاﺩاﺕ والقانون الجائﺮ ..ﺗﺰﻫﻖ اﺭواﺡ
المﺰﻳد من النساء
بقﻠﻢ :ﺁﻳاﺕ فﺮﺣاﺕ عبد اﷲ
ﹲ
»قتل بدافﻊ الشﺮﻑ« ..عباﺭة ﺗﻬبﻂ بﻌقوبة القاﺗل ﺣين ﻳتﻢ النﻄﻖ بﻬا فﻲ مﺮاﻛﺰ الشﺮﻃة
والمﺤاﻛﻢ ﺇلﻰ  ٣ﺃو  ٥ﺳنواﺕ ،وﺃﺣيانا قد ﻳﺨﺮﺝ الجانﻲ بﻌﻔو ﺗام.
ﻫﻜﺬا ﺗنتﻬﻲ مﻌﻈﻢ قﻀاﻳا قتل النساء ،التﻲ ﺗقتاﺕ فﻲ الﻐالبية الﻌﻈمﻰ منﻬا عﻠﻰ اﺣاﺩﻳﺚ
واقاوﻳل الناﺱ ،التﻲ ﻳﺤتﻀنﻬا قانون ابسﻂ ما ﻳقاﻝ فيﻪ انﻪ متساﻫل ومشجﻊ ﻻﺭﺗﻜاب
مثل ﻫﺬﻩ الجﺮائﻢ.
وﻳﺮﻯ اﺳتاﺫ عﻠﻢ اﻻﺟتماﻉ فﻲ ﺟامﻌة النجاﺡ الوﻃنية ،الدﻛتوﺭ فيﺼل الﺰعنون ،ﺃن مﻔﻬوم
الشﺮﻑ فﻲ مجتمﻌنا الﺤالﻲ ﻻ ﻳﺨتﻠﻒ ﻛثيﺮا عما ﻛان ﺳائدا فﻲ مجتمﻌاﺕ الجاﻫﻠية ،ﺣيﺚ
ﺃن الﻔقيﺮ »مجبﺮ عﻠﻰ التمسﻚ بالشﺮﻑ« ،وﺗﺮاقبﻪ ﺟميﻊ فﺌاﺕ المجتمﻊ ،بينما الﻐنﻲ ﻳباﺡ
لﻪ فﻌل ﻛل ﺷﻲء.
وﻳقوﻝ الﺰعنون بأن الشﺮﻑ فﻲ ﺃﺳاﺳﻪ ،قيمة عﻈمﻰ ﺗشمل فﻲ ﻃياﺗﻬا ﺟميﻊ اﻷﺧالﻕ
النبيﻠة ،وﻻ ﻳجوﺯ اﺧتﺰاﻝ المﺼﻄﻠﺢ ﺇلﻰ ﺃﺿيﻖ مﻌانيﻪ ،بﺤيﺚ ﻳﺮﺗبﻂ بالسﻠوﻙ ﻏيﺮ السوﻱ،
وﺧاﺻة السﻠوﻙ الجنسﻲ.
وﻳوﺿﺢ ان الشﻌوب ﺭبﻄﺖ الشﺮﻑ بالمﺮﺃة عﻠﻰ مﺮ الﺰمان ،وﺃعﻔﺖ الﺮﺟل من المسﺆولية،
باعتباﺭ المﺮﺃة الﻄﺮﻑ اﻷﺿﻌﻒ ،فﻜان ﺃﻱ ﺧﺮوﺝ منﻬا عن المﻌاﻳيﺮ اﻻﺟتماعية المﺮﺗبﻄة
بالثقافة والدﻳن ﻫو ﺇﺧالﻝ بالشﺮﻑ.
وﻳﻀيﻒ » :لقد ﺧﻔﺖ القيوﺩ وﺃعﻄيﺖ اإلناﺙ ﺷيﺌا من الﺤﺮﻳة ،وفﻲ المقابل فان ﺗﻌﻠيﻢ
المﺮﺃة وﺗﻄوﺭﻫا لﻪ اﺛﺮ ﻛبيﺮ فﻲ اﺣداﺙ ﻫﺬا التﻐييﺮ )وانا مﻊ ﻫﺬا التﻐييﺮ( ،وان ﺃﻱ ﺗﻄوﺭ
فﻲ عاﺩاﺕ المجتمﻊ ﻳﻜون منبثقاﹰ من ﺣاﺟة المجتمﻊ وﺗأﺛﺮﻩ بالمجتمﻌاﺕ اﻷﺧﺮﻯ ،لﻜن ﻫﺬا
التﻄوﺭ الﺬﻱ ﻳﻜون ﺃﺣيانا ﺳﺮﻳﻌاﹰ ﻻ ﻳستوعبﻪ ﻛثيﺮ من الناﺱ«.
وﺗقوﻝ الﻄالبة ﻫدﻳل التﻲ ﻛانﺖ ﺗجﻠﺲ بجواﺭ ﺯميﻠتﻬا ﺳماﺡ ،فﻲ ﺳاﺣة ﺟامﻌة النجاﺡ
الوﻃنية ،ﺭﺩا عﻠﻰ ﺳﺆالﻲ لﻬما عن موﺿوﻉ الشﺮﻑ واﺭﺗباﻃﻪ بالمﺮﺃة ،بنبﺮة ﻏاﺿبة» :ﺩائما
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ﻳﻌﻠموننا الﺤدﻳﺚ النبوﻱ الﺬﻱ ﻳقوﻝ فيﻪ عﻠيﻪ الﺼالة والسالم )ﺇﻳاﻛﻢ وﺧﻀﺮاء الدمن( ﺃﻱ
المﺮﺃة الﺼالﺤة فﻲ المنبﺖ السوء ،لﻜن بﻌد بﺤثﻲ فﻲ ﺻﺤة ﻫﺬا الﺤدﻳﺚ وﺟدﺕ انﻪ ﺿﻌيﻒ،
وما ﻳﺆﻛد ﺿﻌﻔﻪ ﻫو قولﻪ ﺗﻌالﻰ) :ﻻ ﺗﺰﺭ واﺯﺭة وﺯﺭ ﺃﺧﺮﻯ( ،فبأﻱ ﺣﻖ ﻳﺤمل المجتمﻊ ﺃﺧﻄاء
ﺷﺨﺺ واﺣد لجماعة ﻛامﻠة«.
وﺗﺆﻛد ﺳماﺡ مقاﻃﻌة ﺯميﻠتﻬا ﻫدﻳل ،وﺗقوﻝ» :ﺇﺫا وقﻌﺖ فتاة فﻲ ﺧﻄأ ما فان ﺷقيقاﺗﻬا
وقﺮﻳباﺗﻬا ﻳﺤﺮمن من الﺨﺮوﺝ من البيﺖ والدﺭاﺳة والﻌمل ،وﺣتﻰ انﻪ قد ﻻ ﻳتقدم اﺣد
لﺨﻄبتﻬا .ﻛما ﺗدفﻊ الﻔتاة ﺛمن اﺧﻄاء الﺬﻛوﺭ ،فاﺫا ما اﺭﺗﻜﺐ ﺷاب ﺧﻄأ ما فان اﺧواﺗﻪ
ﻳتﺤمﻠن عﺐء الﻌاﺭ ونتائجﻪ اﻻﺟتماعية ،وﻫو ﻳﻜمل ﺣياﺗﻪ الﻄبيﻌية وﻳتﺰوﺝ«.
وليﺲ بﻌيدا عما ﺫﻫبﺖ اليﻪ الﻄالبتان ﺳماﺡ وﻫدﻳل ،فان الشاب اﺣمد ﺣمدان ) ٢٠عاما(
من مدﻳنة ﺟنين ،ﻳﺮﻯ ان لجوء الشباب لﻠقسﻢ بشﺮﻑ ﺃﺧواﺗﻬﻢ وﺃمﻬاﺗﻬﻢ ،ﻳوﺿﺢ ﺃن المﺮﺃة
ﻫﻲ التﻲ ﺗتﺤمل وﺣيدة ﻛل ما ﻳتﺼل بمﻔﻬوم الشﺮﻑ وفقا لما ﻫو ﺳائد فﻲ المجتمﻊ ،ﺃما
الشاب فﻠيﺲ مﻄالبا بﺬلﻚ فﻲ ﺣين ان الﺬﻱ ليﺲ لدﻳﻪ ﺃﺧﺖ فانﻪ »ليﺲ لدﻳﻪ ما ﻳﺨاﻑ
عﻠيﻪ« وفقا لﻬﺬﻩ المﻌاﺩلة !

من ﻳﺤﺚ عﻠﻰ القتل؟ المجتمﻊ ﺃم القانون؟
وﺗﺮوﻱ ﺳيدة من اﺣدﻯ قﺮﻯ ﺷماﻝ الﻀﻔة )ﺭفﻀﺖ اﻻفﺼاﺡ عن ﻫوﻳتﻬا ومﻜان اقامتﻬا(
ما ﺷﻬدﺗﻪ اﺳﺮﺗﻬا وﺗقوﻝ «:ﺗﺮﻛﺖ ﺃﺧﺖ ﺯوﺟﻲ البيﺖ وﺗﺰوﺟﺖ بدون عﻠمنا ،ما اﻏﻀﺐ
ﺯوﺟﻲ ﻛثيﺮا وﻫدﺩ بقتﻠﻬا ..ﺯوﺟﻲ ﻻ ﻳﻌﺮﻑ ﻛثيﺮا عن ﻃبيﻌة عقوبة القتل عﻠﻰ ما ﻳسمﻰ
»ﺷﺮﻑ الﻌائﻠة« ..ﺩافﻌﻪ اﻷﺳاﺳﻲ ﻛانﺖ نﻈﺮاﺕ الناﺱ وﺣدﻳثﻬﻢ الﺬﻱ منﻌﻪ الﺨﺮوﺝ من
البيﺖ لﻔتﺮة ﻃوﻳﻠة من الﺰمن ،ولﻜن الﻜثيﺮ منا ﺣاوﻝ منﻌﻪ ﻛﻲ ﻻ ﺗﻀيﻊ عائﻠتﻪ وﺃبناﺅﻩ«.
وﻫﻜﺬا ﻛانﺖ نﻈﺮة المجتمﻊ ﻫﻲ الدافﻊ لﻠقتل فﻲ ﻫﺬﻩ الﺤالة ،وﻫﻲ )نﻈﺮة المجتمﻊ وﺩوﺭﻩ
المﺤﻔﺰ لﻠقتل( ما اﺷاﺭ لﻪ الدﻛتوﺭ ﺣسن الﻌوﺭﻱ ،مستشاﺭ الﺮئيﺲ مﺤموﺩ عباﺱ لﻠشﺆون
القانونية ،فﻲ مقاﻝ لﻪ ﺗﻌقيباﹰ عﻠﻰ ﺣمﻠة »مﻌاﹰ ﻻﺳتﺼداﺭ قﺮاﺭ ﺭئاﺳﻲ ﻳجﺮم قتل النساء فﻲ
فﻠسﻄين » ﺣيﺚ قاﻝ “:ﺇن الﺮئيﺲ ليﺲ مسﺆو ﹰﻻ عن ﻫﺬا اإلﺭﺙ الثقافﻲ فﻲ المجتمﻊ ﺣوﻝ
ﺟﺮائﻢ الشﺮﻑ“.
١٠

 -قتـل النسـاء بين الثقافة السائدة و القانون

واﺛاﺭ ﺗﻌقيﺐ الدﻛتوﺭ الﻌوﺭﻱ ،ﺭﺩوﺩ فﻌل ﻏاﺿبة وﺭافﻀة ،ﺭﺃﺕ فﻲ ﺫلﻚ ﺗنﺼال من ﺩوﺭ
السﻠﻄة ومسﺆولياﺗﻬا ﺗجاﻩ اﺻالﺡ ما ﻫو قائﻢ وﺣماﻳة المواﻃنين ،ﺣيﺚ ﺭﺩﺕ منسقة ﺣمﻠﻪ
”مﻌا ﻻﺳتﺼداﺭ قﺮاﺭ ﺭئاﺳﻲ ﻳجﺮم قتل النساء فﻲ فﻠسﻄين“ الناﺷﻄة ﺗماﺿﺮ الﻔاﺧوﺭﻱ ،عﻠﻰ
الدﻛتوﺭ الﻌوﺭﻱ وقالﺖ فﻲ مقاﻝ لﻬا بﻬﺬا الﺨﺼوﺹ” :لﻜونﻪ ﺭئيﺲ فﺈنﻪ ﻳتﺤمل ﻛامل
المسﺆولية عن ﻛل مواﻃن فﻠسﻄينﻲ موﺭﺱ عﻠيﻪ الﻈﻠﻢ ،ولﻢ ﻳأﺧﺬ ﺣقﻪ ﺗﺤﺖ ﺣﻜمﻪ،
)فﻜﻠﻜﻢ ﺭاﻉ وﻛﻠﻜﻢ مسﺆوﻝ عن ﺭعيتﻪ( وما ﺃﻛثﺮ النساء الﻠواﺗﻲ ﻇﻠمن .واﺿافﺖ :ان عدم
مﺤاولتﻪ ﺗﻐييﺮ ﻫﺬا الواقﻊ )الموﺭوﺙ الثقافﻲ المجتمﻌﻲ( ﻳجﻌﻠﻪ مشاﺭﻛا وﺩاعما لﻬﺬا اإلﺭﺙ،
لﻜونﻪ ﺭئيساﹰ لﻠشﻌﺐ.
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الﺮﺃفة بالقاﺗل بﻌيدا عن انﺼاﻑ الﻀﺤية
بقﻠﻢ :ﺣاﺯم ﺷمالوﻱ
ﺭﻏﻢ موﺟاﺕ الﻐﻀﺐ الواﺳﻌة والشدﻳدة ،التﻲ ﻳشﻬدﻫا الشاﺭﻉ الﻔﻠسﻄينﻲ ،بين فتﺮة
وﺃﺧﺮﻯ اﺣتجاﺟا عﻠﻰ ﺟﺮائﻢ قتل النساء ،ﻻ ﺳيما ﺗﻠﻚ التﻲ ﺗقﻊ ﺗﺤﺖ ﻳافﻄة ما ﻳسمﻰ
”ﺷﺮﻑ الﻌائﻠة“ ،ولﻠمﻄالبة بمﻌاقبة مﺮﺗﻜبﻲ ﻫﺬﻩ الجﺮائﻢ ،ﺇﻻ ﺃنﻪ لﻢ ﻳﺼدﺭ ﺣتﻰ اﻵن اﻱ
ﺗشﺮﻳﻊ قانونﻲ ﻳجﺮم قتل النساء ،وﻳوقﻊ عقابا ﺭاﺩعا بمﺮﺗﻜبﻲ ﻫﺬﻩ الجﺮائﻢ ،لﻠﺤد من ﻫﺬﻩ
الﻈاﻫﺮة التﻲ ﺗﻄاﻝ ﺣقا ﺇنسانيا ﺃﺳاﺳيا ﻛﻔﻠتﻪ مﺨتﻠﻒ الدﻳاناﺕ والشﺮائﻊ والقوانين الدولية
اﻻنسانية ،ﺃﻻ وﻫو الﺤﻖ فﻲ الﺤياة.
واﺻبﺢ قتل النساء عﻠﻰ ﺧﻠﻔية ما ﻳسمﻰ ”ﺷﺮﻑ الﻌائﻠة“ فﻲ المجتمﻊ الﻔﻠسﻄينﻲ ،قﻀية
مقﻠقة ،ﺣسﺐ الﻌدﻳد من المﺮاقبين اﻻﺟتماعيين والقانونيين ،الﺬﻳن ﻳﺮون ﺃن قانون
الﻌقوباﺕ الﺤالﻲ ﻳسﻬﻢ او ﻳشجﻊ بشﻜل ﻏيﺮ مباﺷﺮ باﺭﺗﻜاب ﺟﺮائﻢ قتل النساء ،من ﺧالﻝ
بﻌﺾ مواﺩﻩ ،التﻲ ﺗمنﺢ الجناة عقابا مﺨﻔﻔا ،ﻻ ﻳتناﺳﺐ مﻊ الجﺮائﻢ التﻲ اﺭﺗﻜبوﻫا.
ومن اﻷمثﻠة عﻠﻰ ”انﺤياﺯ“ القانون ﺿد المﺮﺃة )الﻀﺤية( ،ما ﺣﺼل فﻲ مﺤاﻛمة ﺃﺧوﻳن
ﺗﻌاونا عﻠﻰ قتل ﺷقيقتﻬما ،بدعوﻯ ”الشﺮﻑ“ ،ﺣيﺚ قام اﺣدﻫما بﺈﺣﻀاﺭ الﻀﺤية ﺇلﻰ منﻄقة
مﻬجوﺭة ،بينما قتﻠﻬا اﻷﺥ الثانﻲ بـ  ٩ﺭﺻاﺻاﺕ اﻃﻠقﻬا عﻠيﻬا عن قﺮب.
وفﻲ ﺗﻌاﻃيﻪ مﻊ ﺟﺮﻳمة القتل ﻫﺬﻩ ،المﻜتمﻠة اﻻﺭﻛان ،فان القﻀاء ﺃﺧﺬ باﻻعتباﺭ الﻌﺬﺭ
المﺤل ،وبالتالﻲ فﺮﺽ الﻌقاب المﺨﻔﻒ بﺤﻖ الجانﻲ ،ﺗﺤﺖ عنوان ”ﺇﺳقاﻁ الﺤﻖ الشﺨﺼﻲ
من قبل ﺃﻫل الﻀﺤية ،وﻃﻠﺐ الجانﻲ لﻠﺮﺃفة والﺮﺣمة“ ،اﻻمﺮ الﺬﻱ ﺗﻌتبﺮﻩ اوﺳاﻁ عدﻳدة
نوعا من التﻐﻄية عﻠﻰ القاﺗل وﺗبﺮئتﻪ ،وﺗشجيﻌا ﻏيﺮ مباﺷﺮ عﻠﻰ قتل النساء.

ﺩعوة لوﺿﻊ قانون عقوباﺕ ﺟدﻳد
وﺗﺮﻯ مسﺆولة النوﻉ اﻻﺟتماعﻲ فﻲ وﺯاﺭة الﻌدﻝ ،ﺳونا نﺼاﺭ ،ﺃن ﺇﺻداﺭ القوانين والتشﺮﻳﻌاﺕ
التﻲ ﺗنﺺ عﻠﻰ ﺣماﻳة المﺮﺃة وﺣقوقﻬا ،ﺩون ﺗﻄبيقﻬا ،ﻳﻌتبﺮ ﻏﻄاء لقتل النساء وﻫﻀﻢ
ﺣقوقﻬن ،وﺃن التﻌدﻳالﺕ عﻠﻰ بﻌﺾ المواﺩ القانونية المتﻌﻠقة بجﺮائﻢ ما ﻳسمﻰ »ﺷﺮﻑ
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الﻌائﻠة« ،لﻢ ﺗﻐيﺮ من الواقﻊ ﺷيﺌاﹰ ،وان قتل النساء ما ﺯاﻝ مستمﺮا وﻫو فﻲ اﺯﺩﻳاﺩ.
وﺗﻀيﻒ نﺼاﺭ» :قانون الﻌقوباﺕ فﻲ مجمﻠﻪ ﻳﺤﺾ عﻠﻰ الﻌنﻒ ﺿد المﺮﺃة ،وﻫو ﻳﻜﺮﺱ
الجﺮائﻢ التﻲ ﺗﺮﺗﻜﺐ بﺤﻖ النساء ،وﻳجﺐ ﺃن ﻳتﻢ ﺗﻐييﺮﻩ بالﻜامل ،ووﺿﻊ قانون عقوباﺕ
فﻠسﻄينﻲ ،وقد قام فﺮﻳﻖ وﻃنﻲ مﺨتﺺ من ﺣقوقيين وﺧبﺮاء وﺃفﺮاﺩ من وﺯاﺭة الﻌدﻝ
باعداﺩ مشﺮوﻉ قانون عقوباﺕ فﻠسﻄينﻲ ،لﻜنﻪ لﻢ ﻳقﺮ بﻔﻌل اﻷوﺿاﻉ السائدة ،وﺧاﺻة
اﻻنقسام الﻔﻠسﻄينﻲ«.
وﺗﺆﻛد ﺃن »ﺃﻏﻠﺐ الجﺮائﻢ التﻲ ﺗﺮﺗﻜﺐ ﺗﺤﺖ ﺩافﻊ ما ﻳسمﻰ ﺷﺮﻑ الﻌائﻠة ،ﺗﺮﺗﻜﺐ ﻷﺳباب ﻻ
عالقة لﻬا بالشﺮﻑ ،وان المجﺮمين ﻳستﻐﻠون مﺼﻄﻠﺢ الشﺮﻑ لﻠتﻐﻄية عﻠﻰ ﺟﺮائمﻬﻢ ،التﻲ
ﺗﺮﺗﻜﺐ فﻲ بﻌﺾ اﻻﺣيان ﻷن المﺮﺃة ﺗﻄالﺐ بﺤقوﻕ لﻬا«.
وﺗشيﺮ نﺼاﺭ الﻰ ان ﻫناﻙ عدة ﺗشﺮﻳﻌاﺕ ﻳتﻢ الﻌمل عﻠيﻬا فﻲ وﺣدة النوﻉ اﻻﺟتماعﻲ ،من
بينﻬا قانون ﺣماﻳة اﻷﺳﺮة من الﻌنﻒ ،ونﻈام التﺤوﻳل الوﻃنﻲ لﻠنساء المﻌنﻔاﺕ ،ونﻈام
اﻷﺳﺮ الﺤاﺿنة ،لتﻔﻌيل التﻜافل اﻻﺟتماعﻲ لﻸﻃﻔاﻝ اﻷﻳتام ومجﻬولﻲ النسﺐ .وﻛل ﻫﺬﻩ
التشﺮﻳﻌاﺕ ﺗﻬدﻑ لﻠﺤد من الﻌنﻒ فﻲ المجتمﻊ ،وﺧاﺻة ﺿد النساء واﻷﻃﻔاﻝ.
وﺗﺆﻛد عﻠﻰ ﺩعوة المجتمﻊ المدنﻲ الﻰ الﻌمل لﺨﻠﻖ ﺣالة ﺿﻐﻂ من اﺟل ﺗﻐييﺮ قانون
الﻌقوباﺕ ،واﺳتبدالﻪ بقانون ﻳنﺼﻒ وﻳﺤمﻲ ﺟميﻊ فﺌاﺕ المجتمﻊ وﺧاﺻة النساء.
ﺃﺳتاﺫ القانون الجنائﻲ فﻲ ﺟامﻌة النجاﺡ الوﻃنية ،الدﻛتوﺭ نائل ﻃﻪ ،ﻳﺮﻯ ﺃنﻪ ﻳجﺐ ﺃن ﻳﺼاﻍ
قانون عقوباﺕ فﻠسﻄينﻲ ﺟدﻳد ،ﻳأﺧﺬ بﻌين اﻻعتباﺭ متﻄﻠباﺕ المجتمﻊ ،وﻳساوﻱ بشﻜل
ﺣقيقﻲ بين الﺮﺟل والمﺮﺃة ،ﻻن »القانون الﺤالﻲ ﻳنﺺ عﻠﻰ المساواة لﻜنﻪ ﻻ ﻳﻄبقﻬا عﻠﻰ
ﺃﺭﺽ الواقﻊ«!
وﺗنﺺ الماﺩة ) (٩٦من قانون الﻌقوباﺕ اﻻﺭﺩنﻲ ﺭقﻢ  ١٦لسنة  ،١٩٦٠المﻄبﻖ فﻲ
الﻀﻔة الﻐﺮبية ،عﻠﻰ ﺃن الﻌﺬﺭ المﺤل ،ﻳﻌﻔﻲ المجﺮم من ﻛل عقاب ،عﻠﻰ ﺃنﻪ ﻳجوﺯ ﺃن ﺗنﺰﻝ
بﻪ عند اﻻقتﻀاء ،ﺗدابيﺮ اﻻﺣتﺮاﺯ ،ﻛالﻜﻔالة اﻻﺣتياﻃية مثال ،ﻛما ﺃن المواﺩ ) ،٩٩ ،٩٨ ،٩٧
 ( ١٠٠من القانون المﺬﻛوﺭ ،ﺗﻌﻄﻲ المجﺮم عﺬﺭا مﺤال ،وبالتالﻲ عقابا مﺨﻔﻔا ،بدعوﻯ ﺃن
القاﺗل قام بالجﺮﻳمة ،وﻫو فﻲ ﺳوﺭة ﻏﻀﺐ ﺷدﻳد ،ناﺗﺞ عن عمل ﻏيﺮ مﺤﻖ ،وعﻠﻰ ﺟانﺐ
من الﺨﻄوﺭة ،قام بﻪ المجنﻲ عﻠيﻪ ،والﺬﻱ ﻳقﺼد بﻪ المﺮﺃة فﻲ ﺟﺮائﻢ ما ﻳسمﻰ بالشﺮﻑ.
ﻛما ﺗنﺺ الماﺩة ) (١٨من قانون الﻌقوباﺕ اﻻنتدابﻲ ﺭقﻢ  ٧٤لسنة  ،١٩٣٦المﻄبﻖ
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فﻲ قﻄاﻉ ﻏﺰة ،عﻠﻰ انﻪ ﻳجوﺯ المﻌﺬﺭة فﻲ اﺭﺗﻜاب فﻌل ﻳﻌتبﺮ ﺇﺗيانﻪ ﺟﺮما ،لوﻻ وﺟوﺩ ﺗﻠﻚ
المﻌﺬﺭة ،ﺇﺫا ﻛان فﻲ وﺳﻊ الشﺨﺺ المتﻬﻢ ،ﺃن ﻳثبﺖ بأنﻪ اﺭﺗﻜﺐ الﻔﻌل ﺩﺭءاﹰ لنتائﺞ لﻢ
ﻳﻜن فﻲ الوﺳﻊ اﺟتنابﻬا بﻐيﺮ ﺫلﻚ ،والتﻲ لو ﺣﺼﻠﺖ ﻷلﺤقﺖ ﺃﺫﻯ ﺃو ﺿﺮﺭاﹰ بﻠيﻐا بﻪ ﺃو بشﺮفﻪ
ﺃو مالﻪ ،ﺃو بنﻔﺲ ﺃو ﺷﺮﻑ ﺃﺷﺨاﺹ ﺁﺧﺮﻳن ،ممن ﻫو مﻠﺰم بﺤماﻳتﻬﻢ ﺃو بماﻝ موﺿوﻉ فﻲ
عﻬدﺗﻪ.
وفﻲ ﺧﻀﻢ الجدﻝ والﺤﺮاﻙ الﺬﻱ ﻳشﻬدﻩ الشاﺭﻉ الﻔﻠسﻄينﻲ بﻬﺬا الشأن ،ﺃﺻدﺭ مجﻠﺲ
الوﺯﺭاء قﺮاﺭاﹰ بقانون ﺭقﻢ ) (٧لسنة  ،٢٠١١بشأن ﺗﻌدﻳل قوانين الﻌقوباﺕ النافﺬة فﻲ
الﻀﻔة وﻏﺰة ،ﺣيﺚ ﺗﻢ ﺇلﻐاء الماﺩة ) (٣٤٠من الﻔﺼل اﻷوﻝ من الباب الثامن من قانون
الﻌقوباﺕ ﺭقﻢ  ١٦لسنة  ،١٩٦٠المﻄبﻖ فﻲ الﻀﻔة ،باإلﺿافة لتﻌدﻳل الماﺩة ) (١٨من
قانون الﻌقوباﺕ ﺭقﻢ  ٧٤لسنة  ١٩٣٦المﻄبﻖ فﻲ قﻄاﻉ ﻏﺰة ،بﺈﺿافة عباﺭة ) وﻻ ﻳشمل
ﺫلﻚ ﺟﺮائﻢ قتل النساء عﻠﻰ ﺧﻠﻔية » ﺷﺮﻑ الﻌائﻠة«( فﻲ ﺁﺧﺮ الماﺩة.

قتل النساء ..ﺟﺮائﻢ ﺗﻬدﺩ نسيﺞ المجتمﻊ
وقاﻝ مستشاﺭ الﺮئيﺲ الﻔﻠسﻄينﻲ لﻠشﺆون القانونية الدﻛتوﺭ ﺣسن الﻌوﺭﻱ ،فﻲ ﻛﻠمة لﻪ
ﺧالﻝ ندوة نﻈمﺖ ﺗﺤﺖ عنوان »ﺟﺮائﻢ قتل النساء  ..ﻻ ﺃعﺬاﺭ بﻌد اليوم« بانﻪ ﻳجﺐ الﻌمل
عﻠﻰ ﺗوفيﺮ البيﺌة التشﺮﻳﻌية والمجتمﻌية التﻲ ﺗﻀﻊ ﺣداﹰ لقتل اإلنسان وﺧاﺻة النساء،
ووﺻﻒ ﻫﺬﻩ الجﺮائﻢ بأنﻬا ﺧﻄﺮ ﺣقيقﻲ ﻳﻬدﺩ النسيﺞ اﻻﺟتماعﻲ.
وﺭﺃﻯ الﻌوﺭﻱ ﺃنﻪ ﻻ ﻳوﺟد ﺗبﺮﻳﺮ مقنﻊ لﻬﺬﻩ اﻷفﻌاﻝ ،وﺃن الﻬدﻑ الﺬﻱ ﻳسﻌﻰ ﺇليﻪ الجميﻊ
ﻫو وقﻒ ﻫﺬﻩ الجﺮائﻢ ،من ﺧالﻝ ﺇﻳجاﺩ قوانين وﺗشﺮﻳﻌاﺕ ﺭاﺩعة لمثل ﻫﺬﻩ السﻠوﻛياﺕ،
ﺧاﺻة وﺃن ﺩولة فﻠسﻄين ﺗﻌمل منﺬ ﺗأﺳيسﻬا ،عﻠﻰ ﺗﺮﺳيﺦ مبدﺃ ﺳياﺩة القانون والﻌدﻝ
والمساواة.
وقاﻝ بان ﻏياب المجﻠﺲ التشﺮﻳﻌﻲ والوﺿﻊ الﺬﻱ ﺗﻌيشﻪ فﻠسﻄين ،ﺃﺳﻬﻢ بشﻜل مباﺷﺮ
فﻲ ﺗأﺧﺮ ﺇﺻداﺭ قانون عقوباﺕ فﻠسﻄينﻲ ﻳتناﺳﺐ والواقﻊ الﺬﻱ نﻌيشﻪ ،بﺤيﺚ ﻳﻜون ﺭاﺩعا
ومﺤاﺭبا لمﻈاﻫﺮ الﻌنﻒ الدﺧيﻠة عﻠﻰ مجتمﻌنا ،التﻲ ﻻ ﻳوﺟد لﻬا ﺣل فﻲ القانون الﺤالﻲ.
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نساء ﺗﺤﺖ مﻄﺮقة الجالﺩ
بقﻠﻢ :ﺣنان بﺨاﺭﻱ
ﻳﻜاﺩ مﻔﻬوم الشﺮﻑ السائد فﻲ المجتمﻌاﺕ الﻌﺮبية ،ﻳﻜون ﺳاﺗﺮاﹰ لمﻌﻈﻢ الجﺮائﻢ التﻲ
ﻳﺮﺗﻜبﻬا البﻌﺾ ﺿد المﺮﺃة ،الﺰوﺟة او اﻻبنة او الشقيقة وﺭبما اﻻم فﻲ بﻌﺾ اﻻﺣيان.
واﺻبﺢ ﺗداوﻝ ﺃنباء عن وقوﻉ ﺟﺮائﻢ قتل ،ﺿﺤاﻳاﻫا من اﻻناﺙ ،ﺗنﻔﺬ عﻠﻰ ﺧﻠﻔية ما
ﻳسمﻰ« ﺷﺮﻑ الﻌائﻠة« ،امﺮاﹰ ﻳتﻜﺮﺭ ﺩون ﺗوقﻒ ﻛل عدة اﺳابيﻊ او اﺷﻬﺮ .فما ﻳﻠبﺚ
ﻳتوقﻒ الناﺱ واﻻعالم عن الﺤدﻳﺚ بشأن ﺟﺮﻳمة ﺣتﻰ ﻳسجل وقوﻉ ﺿﺤية اﺧﺮﻯ ،ﺩون
ان ﻳتوقﻒ مسﻠسل القتل ﻫﺬا.
وﻳﻌتبﺮ القتل عﻠﻰ ﺧﻠﻔية »الشﺮﻑ« ﺃﺣد ﺃﺷﻜاﻝ الﻌنﻒ المبنﻲ عﻠﻰ ﺃﺳاﺱ الجنﺲ ،وﻫﻲ
ﺟﺮﻳمة عاﺩة ما ﻳﺮﺗﻜبﻬا الﺮﺟل بﺤﻖ امﺮﺃة ﺗﺮبﻄﻪ بﻬا ﺻﻠة قﺮابة من الدﺭﺟة اﻷولﻰ
ﻏالباﹰ ،ﺩون اﻻلتﻔاﺕ لﻠسﺆاﻝ المتﻌﻠﻖ بمنﺢ اﻷﺥ ﺃو اﻷب ﺃو الﺰوﺝ نﻔسﻪ الﺤﻖ فﻲ اﺯﻫاﻕ
ﺭوﺡ انسانة ،ﺣيﺚ اﺛبتﺖ الدﺭاﺳاﺕ والتﺤقيقاﺕ التﻲ ﺗﻠﺖ مﻌﻈﻢ ﻫﺬا النوﻉ من الجﺮائﻢ،
ان الﻀﺤاﻳا ﹸﻛن بﺮﻳﺌاﺕ مما اعﻠن عن اﺳباب لقتﻠﻬن!!
ﺃﺣيانا ﺗقوﺩ اﻻﺷاعة واﻻقاوﻳل ،بﻌﺾ الﺮﺟاﻝ ،وﻳتﻌامﻠون مﻌﻬا ﻛﺤقائﻖ ﺩون ﺗﻔﻜيﺮ،
وﻳندفﻌون ﺧﻠﻔﻬا ﻛمسﻠماﺕ ،وﺗقوﺩﻫﻢ إلﺻداﺭ اﻷﺣﻜام وﺗنﻔيﺬﻫا ،ﻇناﹰ منﻬﻢ انﻬا
الﻄﺮﻳﻖ الوﺣيدة لتﺼوﻳﺐ »انﺤﺮاﻑ« او »مﺤو عاﺭ« ﻳﺮون انﻪ مﺲ ﺷﺮﻑ الﻌائﻠة ،وعﻠﻰ
اﻻنثﻰ )الﻔتاة او المﺮﺃة( ،وﺣدﻫا ان ﺗدفﻊ الثمن ﺩون الﺮﺟل.

ﺗﻌدﺩﺕ اﻷﺳباب و الموﺕ واﺣد !
وﺗﻈﻬﺮ ﺣاﻻﺕ القتل التﻲ ﻃالﺖ عشﺮاﺕ النساء ﺗﺤﺖ مسمﻰ »ﺷﺮﻑ الﻌائﻠة« ان قسما
من ﻫﺬﻩ الجﺮائﻢ اﺭﺗﻜبﺖ ﻻﺳباب اﺧﺮﻯ بﻌيدة عما قد ﻳتﺼل بالشﺮﻑ وفقا لﻠمﻔﻬوم
المجتمﻌﻲ السائد ،وان موﺿوﻉ » الدفاﻉ عن الشﺮﻑ« اﺳتﺨدم ﻛﺬﺭﻳﻌة وﻏﻄاء من قبل
الجناة .اما اﻻﺳباب الﺤقيقية فقد ﺗﻜون ﺗﺼﻔية ﺧالفاﺕ بين الﺰوﺟين ،او عدم اﺗﻔاﻕ او
قتـل النسـاء بين الثقافة السائدة و القانون -
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ﻃمﻌا بميﺮاﺙ او ﻏيﺮﻫا من اﻻﺳباب البﻌيدة عن ﺳﻠوﻙ او فﻌل ﺗتﻬﻢ بﻪ الﻀﺤية اﺣيانا
لتبﺮﻳﺮ قتﻠﻬا ،واﺧﻔاء السبﺐ او الدافﻊ الﺤقيقﻲ لبﻌﺾ الجﺮائﻢ.
وﺗﻠﻌﺐ الﻌاﺩاﺕ والتقاليد الموﺭوﺛة ،ﺩوﺭا ﻛبيﺮا فﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ وﺗﻜﺮﻳﺲ ﻫﺬﻩ الﻈاﻫﺮة،
ﻻ ﺳيما وان الﻌاﺩاﺕ السائدة ﺗقوم عﻠﻰ فﺮﺽ ﺳﻠﻄة الﺬﻛوﺭ عﻠﻰ اﻻناﺙ ،ومنﺤﻬﻢ
)الﺬﻛوﺭ( ﺣقا مجتمﻌيا ﻳﺼل ﺣدوﺩ ﺣﺮمان اﻻنثﻰ )اﻻبنة او الﺰوﺟة او اﻻﺧﺖ..الﺦ( من
ﺣقﻬا فﻲ الﺤياة.
وﺗﺨدم وﺗساعد بﻌﺾ القوانين الساﺭﻳة ،فﻲ ﺗﻜﺮﻳﺲ واﺳتمﺮاﺭ مثل ﻫﺬﻩ الجﺮائﻢ،
ﺣيﺚ ﺗمنﺢ بﻌﺾ القوانين المﻌموﻝ بﻬا فﻲ اﻻﺭاﺿﻲ الﻔﻠسﻄينية الجناة فﻲ ﺣاﻻﺕ قتل
النساء ،فﺮﺻة لﻠتمﻠﺺ من الﻌقوبة المﻔتﺮﺿة من ﺧالﻝ »الﻌﺬﺭ المﺨﻔﻒ او المﺤل« ،ما
ﺟﻌل ﻫﺬﻩ القوانين بمثابة مالﺫ ﻳﺤمﻲ قتﻠة النساء فﻲ ﻛثيﺮ من الﺤاﻻﺕ.
وعﻠﻰ الﺮﻏﻢ من اﻻﻫتمام الﻜبيﺮ الﺬﻱ اﺻبﺤﺖ ﺗﺤﻈﻰ بﻪ ﻫﺬﻩ القﻀاﻳا ،فﻲ المجتمﻊ
الﻔﻠسﻄينﻲ عامة وبين اﻷوﺳاﻁ النسوﻳة والﺤقوقية ﺧﺼوﺻا ،وعﻠﻰ مﺨتﻠﻒ
المستوﻳاﺕ ،ﺇﻻ ﺃن الﻌدﻳد من الجﺮائﻢ ما ﺗﺰاﻝ ﺗﺮﺗﻜﺐ ﺿد النساء ،وما ﻳﺰاﻝ وﺿﻊ ﺣد
ﻻﺭﺗﻜاب المﺰﻳد الجﺮائﻢ التﻲ ﺗقﻊ ﺗﺤﺖ ﻳافﻄة ﺷﺮﻑ الﻌائﻠة امﺮا ﻳتﻜﺮﺭ وبﺬاﺕ الوﺗائﺮ.
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القتل ”المشﺮوﻉ“ !
بقﻠﻢ :ﺭوان ﺳماﺭة
ﹸقتﻠﺖ ﺁﻳة بﺮاﺩعية ,وﺩفنﺖ ﺃﺣالمﻬا وﺻباﻫا فﻲ بﺌﺮ ,ﺩون ان ﺗﻌﻠﻢ ﺃن موﺗﻬا ﻫﺬا ﺳيﺤقﻖ
ما ﻳﻌد انتﺼاﺭا لﺤقوﻕ المﺮﺃة ،ولﻠمساعﻲ المتواﺻﻠة منﺬ ﺃعوام ،لتﻌدﻳل قانون الﻌقوباﺕ،
المﻌموﻝ بﻪ فﻲ اﻷﺭاﺿﻲ الﻔﻠسﻄينية منﺬ عقوﺩ ،والﺬﻱ ﻛان نتاﺟاﹰ لﻠﻔﻜﺮ الﺬﻛوﺭﻱ الﺬﻱ ﻛان
وما ﻳﺰاﻝ مسيﻄﺮا عﻠﻰ ﺛقافتنا.
قﻀية ﺁﻳة التﻲ قتﻠﺖ عﻠﻰ عﻠﻰ ﻳد عمﻬا بمشاﺭﻛة ﺛالﺛة من ﺃﺻدقائﻪ ﻛما ﺃﹸعﻠن ,واﻛتشﻔﺖ
ﺟثتﻬا ﺻدفة بﻌد ﺛالﺛة عشﺮ ﺷﻬﺮا عﻠﻰ اﺧتﻔائﻬا ,ﺗﺤولﺖ الﻰ قﻀية ﺭﺃﻱ عام فﻲ المجتمﻊ
الﻔﻠسﻄينﻲ ،وﺃﺻبﺤﺖ ﺣدﻳﺚ الشاﺭﻉ وموﺿﻊ ﺟداﻝ بين مﺨتﻠﻒ فﺌاﺗﻪ ،ﺗﻄوﺭ ﻻﺣقا الﻰ
ﺣﺮاﻙ ﺷﻌبﻲ واﺳﻊ نسبيا ،قاﺩﺗﻪ مﺆﺳساﺕ نسوﻳة وﺣقوقية ،ﻛان ﻳﻀﻐﻂ باﺗجاﻩ ﺗﻐييﺮ
الواقﻊ الﺤالﻲ فﻲ التﻌامل مﻊ مثل ﻫﺬﻩ القﻀاﻳا ،اﻻمﺮ الﺬﻱ ﺗوﺝ ﻳوم  15-5-2011بﺼدوﺭ
المﺮﺳوم الﺮئاﺳﻲ القاﺿﻲ بالﻐاء بﻌﺾ المواﺩ من قانون الﻌقوباﺕ اﻷﺭﺩنﻲ ﺭقﻢ ) (16لﻌام
 ,1960النافﺬ فﻲ الﻀﻔة الﻐﺮبية ,وقانون الﻌقوباﺕ اﻻنتدابﻲ ﺭقﻢ ) (74لسنة 1936م،
النافﺬ فﻲ قﻄاﻉ ﻏﺰة.
وﻳنﺺ القﺮاﺭ )المﺮﺳوم الﺮئاﺳﻲ( عﻠﻰ ﺇلﻐاء الﻌمل بالماﺩة ) (340من قانون الﻌقوباﺕ
اﻷﺭﺩنﻲ المﻄبﻖ فﻲ الﻀﻔة الﻐﺮبية ،التﻲ ﺗنﺺ عﻠﻰ” :ﻳستﻔيد من الﻌﺬﺭ المﺤل ,من فاﺟأ
ﺯوﺟتﻪ ،ﺃو ﺇﺣدﻯ مﺤاﺭمﻪ ،فﻲ ﺣاﻝ ﺗﻠبﺲ بالﺰنا مﻊ ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ ,وﺃقدم عﻠﻰ قتﻠﻬما ,ﺃو
ﺟﺮﺣﻬما ,ﺃو ﺇﻳﺬائﻬما ,ﻛﻠيﻬما ﺃو ﺃﺣدﻫما“ .فﻲ ﺣين نﺼﺖ الماﺩة ) (340فقﺮة )(2من نﻔﺲ
القانون عﻠﻰ ﺃنﻪ” :ﻳستﻔيد من الﻌﺬﺭ المﺨﻔﻒ ,مﺮﺗﻜﺐ القتل ,ﺃو الجﺮﺡ واإلﻳﺬاء ,من فاﺟأ
ﺯوﺟتﻪ ،ﺃو ﺇﺣدﻯ ﺃﺻولﻪ ،ﺃو فﺮوعﻪ ،ﺃو ﺃﺧواﺗﻪ ،مﻊ ﺁﺧﺮ عﻠﻰ فﺮاﺵ ﻏيﺮ مشﺮوﻉ“.
ﺃما قانون الﻌقوباﺕ اﻻنتدابﻲ ﺭقﻢ )  ،( 74المﻌموﻝ بﻪ فﻲ قﻄاﻉ ﻏﺰة فقد ﻛان نﺼﻪ
قبل التﻌدﻳل ﻫو التالﻲ” :ﻳجوﺯ قبوﻝ المﻌﺬﺭة فﻲ اﺭﺗﻜاب فﻌل ،ﻳﻌتبﺮ ﺇﺗيانﻪ ﺟﺮماﹰ ،لوﻻ
وﺟوﺩ ﺗﻠﻚ المﻌﺬﺭة ،ﺇﺫا ﻛان فﻲ وﺳﻊ الشﺨﺺ المتﻬﻢ ،ﺃن ﻳثبﺖ بأنﻪ اﺭﺗﻜﺐ ﺫلﻚ
قتـل النسـاء بين الثقافة السائدة و القانون -

١٧

الﻔﻌل،ﺩﺭءاﹰ لنتائﺞ لﻢ ﻳﻜن باإلمﻜان اﺟتنابﻬا بﻐيﺮ ﺫلﻚ ،والتﻲ لو ﺣﺼﻠﺖ ﻷلﺤقﺖ ﺃﺫﻯ
بﻪ ﺃو بشﺮفﻪ ﺃو مالﻪ ،ﺃو بنﻔﺲ ﺃو ﺷﺮﻑ ﻷﺷﺨاﺹ ﺁﺧﺮﻳن ،ممن ﻫو مﻠﺰم بﺤماﻳتﻬﻢ ،ﺃو
بماﻝ موﺿوﻉ فﻲ عﻬدﺗﻪ ،وﻳشتﺮﻁ فﻲ ﺫلﻚ ﺃن ﻻ ﻳﻜون قد فﻌل ﺃﺛناء اﺭﺗﻜابﻪ الﻔﻌل،
ﺇﻻ ما ﻫو ﺿﺮوﺭﻱ ،ﺿمن ﺩائﺮة المﻌقوﻝ ،لتﺤقيﻖ ﺗﻠﻚ الﻐاﻳة ،وﺃن ﻳتناﺳﺐ الﻔﻌل مﻊ
الﻀﺮﺭ الﺬﻱ ﺗجنبﻪ“.
وبالنﻈﺮ بداﻳة لﻠماﺩة ) (340من قانون الﻌقوباﺕ اﻷﺭﺩنﻲ ,التﻲ ﺃلﻐيﺖ بموﺟﺐ ﻫﺬا
ﹰ
مشﺮوﻃة بتوفﺮ عنﺼﺮﻱ
المﺮﺳوم ،نجد ﺃنﻬا ﺗتﺤدﺙ عن ﺃن ﺟﺮﻳمة القتل ﺃو اإلﻳﺬاء،
المﻔاﺟأة ﺃو ﹰﻻ ,والتﻠبﺲ ﺛانياﹰ ,وﻛالﻫما ﺷﺮﻃان ﻳﺼﻌﺐ ﺗوافﺮﻫما فﻲ الوقﺖ نﻔسﻪ،
اﻷمﺮ الﺬﻱ ﺃﺩﻯ ﻻﺳتﺤالة اﻻﺳتﻔاﺩة من ﻫﺬﻩ الماﺩة ،من قبل الجناة ﺃو مﺤاميﻬﻢ ،وﻫو
ما ﻳﻌنﻲ ﺃن ما قﻀﻰ بﻪ المﺮﺳوم الﺮئاﺳﻲ الﻔﻠسﻄينﻲ ،من ﺇلﻐاء لﻬﺬﻩ الماﺩة ،ﻫو
ﹸ
ﻳﻌمل بﻬا ,وﺃﻏﻔل بالمقابل المواﺩ التﻲ ﺗﻌد اﻷﺭﺿية
ﺗﺤﺼيل ﺣاﺻل ,فقد ﺃلﻐﻰ ماﺩة ﻻ
القانونية التﻲ ﻳتﻢ الﻠجوء ﺇليﻬا ،فﻲ مثل ﻫﺬﻩ القﻀاﻳا ,والتﻲ من ﺃﻫمﻬا الماﺩة )(98
من نﻔﺲ القانون التﻲ ﺗنﺺ عﻠﻰ:
”ﻳستﻔيد من الﻌﺬﺭ المﺨﻔﻒ ،فاعل الجﺮﻳمة ،الﺬﻱ ﺃقدم عﻠيﻬا بﺼوﺭة ﻏﻀﺐ ﺷدﻳد ،ناﺗﺞ
عن عمل ﻏيﺮ مﺤﻖ ،وعﻠﻰ ﺟانﺐ من الﺨﻄوﺭة ،ﺃﺗاﻩ المجنﻲ عﻠيﻪ“.
والماﺩة ) ( 99التﻲ ﺗﺨتﺺ بالﻈﺮوﻑ ،واﻷﺳباب القﻀائية ,التﻲ ﻳﺮﺟﻊ ﺗقدﻳﺮﻫا لﻠمﺤﻜمة,
مما ﻳقﻀﻲ بتﺨﻔيﻒ الﻌقوبة ,فيﺤﻜﻢ باﻷﺷﻐاﻝ الشاقة ،بدﻻ من اإلعدام ,واﻷﺷﻐاﻝ
الشاقة المﺆقتة ,والتﻲ ﺗتﺮاوﺡ عاﺩة ما بين  5ﺳنواﺕ ,و  15ﺳنة ,بدﻻ من السجن
المﺆبد .وباﻻﺳتناﺩ الﻰ ﻫﺬﻩ الماﺩة ,ﻳمﻜن ﺧﻔﺾ الﻌقوبة من السجن ﺛالﺙ ﺳنواﺕ,
لﻠسجن ﺳنة واﺣدة .وﻫﺬﻩ الماﺩة ﺗﻌد بمثابة الﻌﺼا السﺤﺮﻳة التﻲ ﻳﻠجأ المﺤامون لﻬا
عاﺩة ،فﻲ ﺣاﻝ ﺇﺳقاﻁ الﺤﻖ الشﺨﺼﻲ فﻲ ﺟﺮائﻢ قتل النساء عﻠﻰ ﺧﻠﻔية ما ﻳسمﻰ ﺷﺮﻑ
الﻌائﻠة .ﺃما الماﺩة ) (100من ﺫاﺕ القانون ,فانﻬا ﺗتﻌﻠﻖ بتﺨﻔيﺾ الﻌقوبة ،فﻲ ﺣاﻝ ﺗﻢ
اﻷﺧﺬ باﻷﺳباب المﺨﻔﻔة ،لمﺼﻠﺤة الجانﻲ ,ﺣيﺚ ﺗﺨﻔﺾ الﻌقوبة الﻰ ﺣدﻫا اﻷﺩنﻰ ،وقد
ﺗتﺤوﻝ من الﺤبﺲ الﻰ ﺩفﻊ ﻏﺮامة مالية.
ﺃما فيما ﻳتﻌﻠﻖ بتﻌدﻳل الماﺩة ) (18من قانون الﻌقوباﺕ ﺭقﻢ ) (76لﻌام  ,1936الﺬﻱ ﻻ
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ﻳﺰاﻝ مﻌموﻻ بﻪ فﻲ قﻄاﻉ ﻏﺰة ,فقد اقتﺼﺮ التﻌدﻳل عﻠﻰ ﺇﺿافة الﻌباﺭة التالية فﻲ ﺁﺧﺮ
النﺺ” :وﺗستثنﻰ من ﺫلﻚ ﺟﺮائﻢ قتل النساء عﻠﻰ ﺧﻠﻔية ﺷﺮﻑ الﻌائﻠة“ .وﻫو ما ﻳﻌنﻲ
وﺟوﺩ ﺧﻠﻂ واﺿﺢ بين ﺟﺮائﻢ قتل النساء ،عﻠﻰ ﺧﻠﻔية ما ﻳسمﻰ بالشﺮﻑ ,وما ﻳﻌﺮﻑ بالدفاﻉ
الشﺮعﻲ ,الﺬﻱ ﻳﻌﺮﻑ فﻲ الﻔقﻪ القانونﻲ بأنﻪ اﺳتﻌماﻝ القوة الالﺯمة لمواﺟﻬة ﺧﻄﺮ ﻻ
ﻳمﻜن لﻠمﻌتدﻯ عﻠيﻪ ،التﺨﻠﺺ منﻪ ،ﺩون الﻠجوء لﻠقتل ﺃو الجﺮﺡ.
وﻳقوم الدفاﻉ الشﺮعﻲ عﻠﻰ فﻌﻠين ,فﻌل اﻻعتداء ,وفﻌل الدفاﻉ ,وﻛالﻫما ﻳجﺐ ﺃن ﻳقﻌا
ليﺤققا ﺣالة الدفاﻉ الشﺮعﻲ ,التﻲ بدوﺭﻫا ﺗنﺰﻉ الﺼﻔة الجﺮمية عن الﻔﻌل ﻏيﺮ المشﺮوﻉ,
وﺗﺤيﻠﻪ لﻔﻌل مباﺡ من الناﺣية القانونية .وبﺤسﺐ ما ﺳبﻖ ,فﺈن اﻻعتداء الﺬﻱ ﻳﺼﺢ الدفاﻉ
امامﻪ ،ﻳجﺐ ﺃن ﻳقﻊ عﻠﻰ نﻔﺲ ﺃو ﺷﺮﻑ ﺃو ماﻝ المدافﻊ ،ﺃو عﻠﻰ ما ﻫو فﻲ عﻬدﺗﻪ ,وﻫو ما
ﻳنﻔﻲ وﺟوﺩ عالقة بين ﻫﺬﻩ الﺤالة ،وﺣالة القتل عﻠﻰ ﺧﻠﻔية الشﺮﻑ ,فالقتل الشﺮعﻲ ،وفقا
لﻠنﺺ ﺳالﻒ الﺬﻛﺮ ،ﻳﻌنﻲ الدفاﻉ عن المﺮﺃة فﻲ ﺣاﻝ ﺗﻌﺮﺿﻬا لالعتداء.
ﺃما مشﺮوﻉ قانون الﻌقوباﺕ الﻔﻠسﻄينﻲ ,فان الماﺩة ) (235منﻪ ﺗستﺤﻖ التوقﻒ ،وﻫﻲ
ﺗنﺺ عﻠﻰ اﻵﺗﻲ:
”ﻳﻌاقﺐ بالسجن المﺆقﺖ ،مدة ﻻ ﺗقل عن ﺧمﺲ ﺳنواﺕ ،من ﺗﻔاﺟأ بمشاﻫدة ﺯوﺟﻪ ،فﻲ
ﺣاﻝ ﺗﻠبسﻪ بالﺰنا ,ﺃو وﺟوﺩﻩ فﻲ فﺮاﺵ واﺣد مﻊ ﺷﺮﻳﻜﻪ ،فقتﻠﻬما فﻲ الﺤاﻝ ,ﺃو قتل ﺃﺣدﻫما,
ﺃو اعتدﻯ عﻠﻰ ﺃﺣدﻫما ﺃو عﻠيﻬما اعتدا ًء ﺃفﻀﻰ لﻠموﺕ ﺃو لﻌاﻫة مستدﻳمة“ .
وﻻ ﻳجوﺯ اﻻﺣتجاﺝ بالدفاﻉ الشﺮعﻲ فﻲ مواﺟﻬة من ﻳستﻔيد من ﻫﺬا الﻌﺬﺭ ,وﻻ ﺗﻄبﻖ ﺿدﻩ
الﻈﺮوﻑ المﺨﻔﻔة.
مما ﺳبﻖ نﺮﻯ ﺃن مشﺮوﻉ قانون الﻌقوباﺕ الﻔﻠسﻄينﻲ لﻠﻌام  2003الﺬﻱ اقﺮﻩ المجﻠﺲ
التشﺮﻳﻌﻲ اﻷوﻝ ،قد عالﺞ فﻲ ﻫﺬﻩ الماﺩة ﺃموﺭاﹰ ﺃﻏﻔﻠتﻬا القوانين السابقة ,فﻬو ﺷمل ﻛال
الﺰوﺟين فﻲ ﻫﺬﻩ الماﺩة ,ولﻢ ﻳﻌﻂ الﻌﺬﺭ لﻠﺮﺟل وﺣدﻩ ,ﻛما ﺃنﻪ ﺃﺧﺬ بﻌين اﻻعتباﺭ الﺤالة
النﻔسية التﻲ قد ﻳﻜون عﻠيﻬا الجانﻲ ,وما ﻳﺮافﻖ ﺫلﻚ من ﺧﻠل فﻲ الوعﻲ واإلﺭاﺩة.
وبالنﻈﺮ لﻠماﺩة ) (149نجدﻫا ﺗنﺺ عﻠﻰ” :اﻷعﺬاﺭ ﺇما ﺃن ﺗﻜون مﻌﻔية من الﻌقوبة ,ﺃو
مﺨﻔﻔة لﻬا ،وﻻ عﺬﺭ ﺇﻻ فﻲ اﻷﺣواﻝ التﻲ ﻳﻌينﻬا القانون ,وفيما عدا ﺫلﻚ ،عﺬﺭاﹰ مﺨﻔﻔاﹰ،
قتـل النسـاء بين الثقافة السائدة و القانون -
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اﺭﺗﻜاب الجﺮﻳمة لبواعﺚ ﺷﺮﻳﻔة ،ﺃو بنا ًء عﻠﻰ اﺳتﻔﺰاﺯ ﺧﻄيﺮ من المجنﻲ عﻠيﻪ ،بﻐيﺮ ﺣﻖ،
وﻳجﺐ عﻠﻰ المﺤﻜمة ﺃن ﺗبين ﺃﺳباب ﺣﻜمﻬا بالﻌﺬﺭ المﻌﻔﻲ من الﻌقوبة“ .وﺗابﻌﺖ الماﺩة
) (151من المشﺮوﻉ ”ﺇﺫا ﺗوفﺮ عﺬﺭ مﺨﻔﻒ فﻲ ﺟناﻳة عقوبتﻬا السجن مدﻯ الﺤياة ،نﺰلﺖ
الﻌقوبة ﺇلﻰ السجن المﺆبد ,ﺃو المﺆقﺖ ,ﺃو الﺤبﺲ الﺬﻱ ﻻ ﺗقل مدﺗﻪ عن ﺳنة ,فﺈن ﻛانﺖ
السجن المﺆبد ,ﺃو المﺆقﺖ ،نﺰلﺖ الﻌقوبة لﻠسجن المﺆقﺖ ,ﺃو الﺤبﺲ الﺬﻱ ﻻ ﺗقل مدﺗﻪ
عن ﺳتة ﺃﺷﻬﺮ ,وﺇﺫا ﻛان الﻔﻌل ﺟنﺤة فال ﺗتجاوﺯ الﻌقوبة ،السجن ﺳتة ﺃﺷﻬﺮ ,ﺃو الﻐﺮامة
 200ﺩﻳناﺭ ﺃﺭﺩنﻲ“.
والمالﺣﻆ فﻲ ﻫﺬﻩ الماﺩة ﺃنﻬا قائمة عﻠﻰ عنﺼﺮ اﻻﺳتﻔﺰاﺯ ،وﻫو ﺫاﺗﻪ الﺬﻱ ﺗقوم عﻠيﻪ
الماﺩة ) (98من قانون الﻌقوباﺕ اﻷﺭﺩنﻲ ،المﻌموﻝ بﻪ فﻲ الﻀﻔة الﻐﺮبية ،ﻛما ﺃن ﻫﺬا
النﺺ ﻳﻌد فﻀﻔاﺿاﹰ ،ﻻ ﻳﺤدﺩ مﻌاﻳيﺮ ﺃو ﺿوابﻂ إلعمالﻪ ,وﻳتﺮﻙ اﻷمﺮ لتقدﻳﺮ المﺤﻜمة,
وﻫو ﺃمﺮ ﻏاﻳة فﻲ الﺨﻄوﺭة ,فنﺤن بﻬﺬا نﻬدﻱ الجناة عﺼا ﺳﺤﺮﻳة ﺟدﻳدة ﺗشﺮﻉ ﺟﺮائمﻬﻢ,
وﺗﻀمن لﻠقﻀاة )الﺬﻛوﺭ( مساﺣة من الﺤﺮﻳة ،ﺗﻜﻔﻲ لﻔﺮﺽ ﺛقافتﻬﻢ وﺧﻠﻔيتﻬﻢ ،عﻠﻰ ما
ﻳﺼدﺭون من ﺃﺣﻜام ،قد ﻻ ﺗﺤتﻜﻢ لشﻲء ﺳوﻯ فﻜﺮﻫﻢ الﺬﻛوﺭﻱ ،المتﻌاﻃﻒ مﻊ الﺮﺟل
القاﺗل ,والمتجاﻫل لﻠمﺮﺃة المقتولة )الﻀﺤية(!
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النساء ﺿﺤاﻳا ولسن مجﺮﺩ ﺃﺭقام !
بقﻠﻢ :ﺭوان ﺳماﺭة
ﺗﻌتبﺮ اﻷﺭاﺿﻲ الﻔﻠسﻄينية ،واﺣدة من البﻠدان التﻲ ﺗﺤﻜمﻬا ﺛقافة ﺫﻛوﺭﻳة ،ﺗجﻌل النساء
فﻲ ﺩائﺮة اﻻﺗﻬام ،وﺗجﻌﻠﻬن فﻲ ﺩائﺮة ﺩفﻊ اﺛمان ﻛل ما ﻳتﺼل بمﻔاﻫيﻢ الشﺮﻑ والﻌﻔة
واﻻﺧالﻕ ،التﻲ ﻳجﺮﻱ ﺗﺤدﻳد ماﻫيتﻬا اﺳتناﺩا لﻬﺬﻩ الثقافة ،التﻲ وفﻲ المقابل ﺗجﻌل
مﺮﺗﻜبﻲ ﺟﺮائﻢ الﻌنﻒ ﺿد النساء ،موﺿﻊ ﺗﻌاﻃﻒ واﺷاﺩة مجتمﻌية ﺗﺮقﻰ اﺣيانا الﻰ ﺩﺭﺟة
”البﻄولة“.
ووفقا لمﺮﻛﺰ المﺮﺃة لالﺭﺷاﺩ القانونﻲ واﻻﺟتماعﻲ ،فقد ﺗﻢ ﺧالﻝ الﻔتﺮة الممتدة ما بين
عامﻲ  2007و 2010ﺭﺻد وﺗوﺛيﻖ  29ﺣالة قتل و 9ﺣاﻻﺕ انتﺤاﺭ ،عﻠما ان الﻌامالﺕ
والﻌامﻠين فﻲ ﻫﺬا الﺤقل ﻳﺆﻛدون وﺟوﺩ ﺣاﻻﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻻ ﻳتﻢ فﻲ بﻌﺾ اﻻﺣيان ﺗوﺛيقﻬا
ﻻﺳباب مﺮﺗبﻄة بتموﻳﻪ او اﺧﻔاء اﺳباب الوفاة.
وﺗﻈﻬﺮ ﺩﺭاﺳة اعدﻫا مﺮﻛﺰ المﺮﺃة ﺗﺤﺖ عنوان ” نساء بال ﺃﺳماء“ بﻬدﻑ ﺗﺤﻠيل ﺣاﻻﺕ القتل
ﺳالﻔة الﺬﻛﺮ والﻈﺮوﻑ المﺤيﻄة بﻬا ،ان ﺃعماﺭ مﻌﻈﻢ ﻫﺆﻻء النساء والﻔتياﺕ الﻠواﺗﻲ قتﻠن،
ﺗتﺮاوﺡ ما بين  20ﺇلﻰ  30عاما ,وان ﺃﺻﻐﺮ قتيﻠة بينﻬن لﻢ ﺗبﻠﻎ عاما واﺣدا ،اما اﻛبﺮﻫن
فﻜانﺖ فﻲ الـ  52من عمﺮﻫا.
وﺷﻜﻠﺖ المتﺰوﺟاﺕ القسﻢ اﻻﻛبﺮ من ﺿﺤاﻳا القتل 17) ،امﺮﺃة( ،اما من ﺣيﺚ المستوﻯ
التﻌﻠيمﻲ لﻬن فقد اﻇﻬﺮﺕ الدﺭاﺳة ان ﺗﻌﻠيﻢ مﻌﻈمﻬن متدن ﺣيﺚ انﻪ لﻢ ﻳتجاوﺯ المﺮﺣﻠة
اإلعداﺩﻳة ،وﺃن ﻏالبيتﻬن لﻢ ﻳﺨﺮﺟن لﻠﻌمل ﺧاﺭﺝ المنﺰﻝ .وقد اﺧتﻠﻔﺖ ﺻﻠة القﺮابة بين
مﺮﺗﻜبﻲ ﻫﺬﻩ الجﺮائﻢ والﻀﺤاﻳا  ,فقد ﻛان القاﺗل فﻲ ﻫﺬﻩ الجﺮائﻢ ﺇما اﻷب ﺃو اﻷﺥ ﺃو ﺃﺣد
ﺃفﺮاﺩ الﻌائﻠة ،ﺃما النسبة اﻷﻛبﺮ منﻬا )الجﺮائﻢ( فقد ﻛان ﻳقوم بﻬا اﻷﺥ ،عﻠما ان القسﻢ
اﻻﻛبﺮ من الجﺮائﻢ وقﻌﺖ فﻲ الﺮﻳﻒ.
وﺗباﻳنﺖ وﺗنوعﺖ ﺃﺳاليﺐ القتل وﻃﺮقﻪ وﻛانﺖ عﻠﻰ النﺤو التالﻲ 9 :ﺣاﻻﺕ ﺗمﺖ بﺈﻃالﻕ
الناﺭ عﻠﻰ الﻀﺤية ,و  9ﺣاﻻﺕ ﺧنقا  ,و  3ﺣاﻻﺕ قتﻠن ﻃﻌنا بسﻜين ,و  5ﺣاﻻﺕ فاﺭقن الﺤياة
بسبﺐ ﺗناولﻬن مواﺩاﹰ ﺳامة  ,وﺣالة ﺣﺮقﺖ ،وﺃﺧﺮﻯ ﺃلقﻲ بﻬا من مﻜان مﺮﺗﻔﻊ .وﻛنتيجة
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مباﺷﺮة لقتل ﻫﺬﻩ المجموعة من النساء ،ﺗﻢ ﺣﺮمان ما ﻳقاﺭب  40ﻃﻔال من ﺃمﻬاﺗﻬﻢ!!
ولوﺣﻆ من ﺧالﻝ الدﺭاﺳة ان مﻌﻈﻢ الﺤاﻻﺕ السابقة ،ﻳنتمين لﻌائالﺕ ﻳﻌانﻲ بﻌﺾ ﺃفﺮاﺩﻫا
من الجﻬل واإلﺩمان ،وقد ﻳﻜون بﻌﻀﻬﻢ من ﺃﺻﺤاب السوابﻖ ,ﺃما عﻠﻰ ﺻﻌيد التﻌﻠيﻢ ،فان
مﺮﺗﻜبﻲ ﺟﺮائﻢ القتل ﻫﺬﻩ لﻢ ﻳﺤﺼﻠوا ﺳوﻯ عﻠﻰ ﺗﻌﻠيﻢ متدن )المﺮﺣﻠة اﻻﺳاﺳية( ,ﻛما
وﺗﻌانﻲ ﻫﺬﻩ الﻔﺌة من اوﺿاﻉ اقتﺼاﺩﻳة ﺳيﺌة ،وان مﻌﻈﻢ الﻀﺤاﻳا ﻛن ﻳﻌشن ﺗﺤﺖ ﺧﻂ
الﻔقﺮ ,وفﻲ بيوﺕ ﺷبﻪ مﻌدمة.
وﺣسﺐ الدﺭاﺳة فان مﻌﻈﻢ ﻫﺬﻩ الجﺮائﻢ اﺭﺗﻜبﺖ بناء عﻠﻰ ﺷﻜوﻙ ،ليﺲ ﺇﻻ ,وﺃن مﻌﻈﻢ
النساء الﻀﺤاﻳا ،لﻢ ﻳﺮﺗﻜبن اﻱ فﻌل مناﻑ لﻠقيﻢ المجتمﻌية ،ﹸ
وﻛن ﺿﺤاﻳا لﻠشائﻌاﺕ والتﻬﻢ
الباﻃﻠة ﻏيﺮ المستندة ﻻﻱ ﺃﺳاﺱ من الﺼﺤة  ،بل ان اﻻمﺮ ﺗجاوﺯ ﺫلﻚ الﻰ مساﻉ ﺗﻬدﻑ
قﻄﻊ الﻄﺮﻳﻖ امام مﻄالبة بﻌﻀﻬن بﺤقوقﻬن بالميﺮاﺙ ﺃو ﻻﺧﻔاء ﺗﻌﺮﺿﻬن ﻻعتداء من
ﺃﺣد ﺫﻛوﺭ الﻌائﻠة ،ولمنﻊ افتﻀاﺡ ﺫلﻚ.

ﺁﺛاﺭ ﺗتجاوﺯ الﻀﺤية
ﻳتﺮﻙ قتل النساء عﻠﻰ ﺧﻠﻔية ما ﻳسمﻰ ﺷﺮﻑ الﻌائﻠة ،الﻌدﻳد من اﻵﺛاﺭ واﻻنﻌﻜاﺳاﺕ النﻔسية
واﻻﺟتماعية واﻻقتﺼاﺩﻳة السﻠبية الﻌميقة ،ليﺲ فقﻂ عﻠﻰ المﺤيﻄين بالﻀﺤية فﺤسﺐ،
بل ان ﺫلﻚ ﻳمتد ﺣتﻰ لﻠقاﺗل نﻔسﻪ ,وﻳﻀﻌﻪ فﻲ ﺣالة اﺿﻄﺮاب وعدم اﺗﺰان واﻛتﺌاب ،او
ﻳدفﻊ بﻌﻀﻬﻢ لالنﻄواء ﺃو لﻠﻌدائية ,فﻲ ﺣين ﻳسيﻄﺮ الﺬﻫوﻝ والشﻌوﺭ بالﻌجﺰ والتقﺼيﺮ
بسبﺐ عدم التدﺧل لتﻔاﺩﻱ مثل ﻫﺬﻩ الجﺮائﻢ عﻠﻰ ﺷقيقاﺕ الﻀﺤية ،وبﻌﺾ المقﺮبين
منﻬا ،فﻀال عن ﺣالة الﺨوﻑ الدائﻢ التﻲ ﺗتولد عندﻫن ﺧشية مواﺟﻬة ﺫاﺕ المﺼيﺮ ،وما
ﻳﺮﺗبﻂ بﺬلﻚ من مﺨاوﻑ ﺗنﻌﻜﺲ عﻠﻰ مجمل ﺳﻠوﻛﻬن وﺗﻔاﺻيل ﺣياﺗﻬن.
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القانون والﻌاﺩاﺕ وعﺮﻑ الﻌشائﺮ ..ﺛالوﺙ قاﺗل فﻲ قﻀاﻳا ”الشﺮﻑ“
بقﻠﻢ :ﺭوﺿة عماﻳﺮة واﻳمان الشﺮﻳﻒ
قتﻠﺖ ﺭﻳﻢ) (١بدم باﺭﺩ ﺃمام ﺃﹸناﺱ ﻛانوا ﺳبباﹰ فﻲ ﺟﺮﻳمة قتﻠﻬا ..ﻛل ما فﻌﻠتﻪ ﺃنﻬا عﻄﻔﺖ
عﻠﻰ ﺳيدة عاﺟﺰة ﻻ اﻫل لﻬا وﻻ ولد ،فﺼاﺭﺕ ﺗﺰوﺭﻫا بشﻜل ﺷبﻪ ﻳومﻲ لتساعدﻫا فﻲ
ﺣاﺟياﺕ بيتﻬا ،فانﻄﻠقﺖ الﺤﻜاﻳاﺕ التﻲ ﺗﻄﻌن ﻇﻠما بأﺧالقﻬا ،ﺣتﻰ وﺻﻠﺖ مسامﻊ اﺳﺮﺗﻬا
واﺳتنﻔﺮﺕ ﻏﻀﺐ والدﻫا ،الﺬﻱ وﺟد فﻲ قتﻠﻬا ،ﺳبيال لﻠﺨالﺹ من مأﺯﻕ اﺧالقﻲ اﺟتماعﻲ
وﺟد نﻔسﻪ مﺤاﺻﺮا فيﻪ ،فانتﻈﺮﻫا ﺃمام منﺰﻝ السيدة التﻲ ﻛانﺖ ﺗساعدﻫا ،وﺣين ﺧﺮﺟﺖ
ﺳدﺩ لﻬا عدة ﻃﻌناﺕ بسﻜين ،ﺩون ان ﻳتيﺢ لﻬا فﺮﺻﻪ اﻳﻀاﺡ ما ﻳجﺮﻱ او الدفاﻉ عن
نﻔسﻬا ،وﺩون ان ﻳﺼﻐﻲ اﻻ لثﺮﺛﺮة مﺤيﻄﻪ.
ولﻢ ﺗﻜن ﺭﻳﻢ ،ابنة الﻌشﺮﻳن ﺭبيﻌا ،ﻏيﺮ واﺣدة من ) (٢٥امﺮﺃة وفتاة قتﻠن عام ،(٢) ٢٠١٣
باﺳﻢ »الشﺮﻑ« ،عﻠما ان ﺩﺭاﺳاﺕ ﺣقوقية ﺃﻛدﺕ ان النسبة اﻻﻛبﺮ من ﺿﺤاﻳا ﻫﺬﻩ الجﺮائﻢ
ﻛن بﺮﻳﺌاﺕ مما اﺗﻬمن بﻪ ،لﻜن قﻀاﻳاﻫن اﺩﺭﺟﺖ ﺗﺤﺖ مسمﻰ »ﺷﺮﻑ الﻌائﻠة« ما ﺃباﺡ وﻳسﺮ
وقوﻉ مثل ﻫﺬﻩ الجﺮائﻢ ،وﺟﻌل ﺣدوﺙ القتل ﺃمﺮاﹰ متوقﻌا فﻲ ﺃﻱ لﺤﻈة ،ﻃالما ان ﻫناﻙ مجتمﻌاﹰ
ﻳﺤﺮﺽ ،وﺭﺟال ﻳﺨﻄﻂ وﻳﺮﻯ فﻲ القتل ﺧالﺻا من ﺿﻐﻂ المجتمﻊ ،ﻻ ﺳيما وان القانون ابتﻌد
عن اﻻنﺼاﻑ وانﺤاﺯ لﻠﺤﻜﻢ باﺳﻢ الموﺭﺙ والﻌاﺩاﺕ ،ما ﻳبقﻲ الباب مﻔتوﺣا امام مﺰﻳد من
الجﺮائﻢ التﻲ ﺗتﻜﺮﺭ ،وﻻ ﺗتوقﻒ عند قﻀية ﺁﻳة وﺁﻳاﺕ ونانسﻲ وفاﻃمة وﺣدﻫن.

ﺷيﺰوفﺮﻳنا القانون
وﻳستند القﻀاء الﻔﻠسﻄينﻲ فﻲ مﻌالجة ﺟﺮائﻢ القتل عﻠﻰ ﺧﻠﻔية ”ﺷﺮﻑ الﻌائﻠة“ ،فﻲ الﻀﻔة
الﻐﺮبية ﺇلﻰ القانون اﻷﺭﺩنﻲ الﺼاﺩﺭ عام ) ،(١٩٦٠فيما ﻳسﺮﻱ فﻲ ﻏﺰة قانون اﻻنتداب
الﺼاﺩﺭ عام ).(١٩٣٦
١
 ٢ﻫﺬه اﻻﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻫﻲ ﻣﻦ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﻣﺮﻛﺰ اﳌﺮأة ﻟﻼرﺷﺎد اﻟﻘﺎﻧﻮين واﻻﺟﺘامﻋﻲ ﺣﺘﻰ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻳﻠﻮل .٢٠١٣
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وﻳﺮﻯ المﺤامﻲ المتﺨﺼﺺ فﻲ القﻀاﻳا الجنائية ،ﺣاﺯم ﺣابﺲ ان ”القانون ﻳمنﺢ مﺮﺗﻜبﻲ
ﺟﺮائﻢ القتل عﻠﻰ ﺧﻠﻔية الشﺮﻑ ،ما ﻳسمﻰ باﻷعﺬاﺭ المﺨﻔﻔة واﻷعﺬاﺭ المﺤﻠة“ ،موﺿﺤا ﺃن
”اﻷولﻰ ﻫﻲ ﻇﺮوﻑ مﺮﺗبﻄة بالجﺮﻳمة ،ﺗبقﻲ عﻠﻰ الﺼﻔة الجﺮمية لﻠﻔﻌل ،لﻜنﻬا ﺗﺨﻔﺾ
الﻌقوبة المقﺮﺭة لﻪ ،ﺃما الثانية فﻬﻲ الﻈﺮوﻑ المﺮﺗبﻄة بالجﺮﻳمة ،وﺗﺰﻳل الﺼﻔة الجﺮمية
عن الﻔﻌل ﺃﻱ ﺗجﻌل الﻔﻌل مباﺣا“.
وﻳﻀيﻒ ” :ان الماﺩة ) (١-٣٤٠من قانون الﻌقوباﺕ اﻻﺭﺩنﻲ ﺭقﻢ  ١٦لسنة  ١٩٦٠المﻄبﻖ
ﺣاليا فﻲ الﻀﻔة الﻐﺮبية ﺗنﺺ عﻠﻰ منﺢ الﻌﺬﺭ المﺤل من الﻌقاب ،لﻠﺮﺟل الﺬﻱ ﻳﻔاﺟﺊ ﺯوﺟتﻪ
ﺃو ﺇﺣدﻯ مﺤاﺭمﻪ فﻲ ﺣاﻝ التﻠبﺲ بالﺰنا مﻊ ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ ،فيقدم عﻠﻰ قتﻠﻬما ﺃو ﺟﺮﺣﻬما ﺃو
ﺇﻳﺬائﻬما ﻛﻠيﻬما ﺃو ﺃﺣدﻫما“.
وعما اﺫا ﻛانﺖ الﺰوﺟة ﺗستﻔيد ﺃﻳﻀاﹰ من الﻌﺬﺭ المﺤل ﺣاﻝ التﻠبﺲ ،ﻳقوﻝ المﺤامﻲ ﺣابﺲ:
»المﺮﺃة ﻻ ﺗستﻔيد من الﻌﺬﺭ المﺤل فﻲ القانون اﻷﺭﺩنﻲ ،فيما ﺗﻌالﺞ نﺼوﺹ مشﺮوﻉ قانون
الﻌقوباﺕ الﻔﻠسﻄينﻲ الﺬﻱ لﻢ ﻳقﺮ ﺇﻻ بالقﺮاءة اﻻولﻰ ،القتل عﻠﻰ ﺧﻠﻔية الشﺮﻑ باﻷعﺬاﺭ
المﺨﻔﻔة بدﻻ من اﻷعﺬاﺭ المﺤﻠة» .وﻳﻀيﻒ” :ﻫﺬا ﻳﻌنﻲ ﺃن المشﺮوﻉ ﺳاوﻯ بين الﺮﺟل
والمﺮﺃة من ﺣيﺚ مﻔاﺟأة ﻛل منﻬما لﻶﺧﺮ متﻠبسا بالﺰنا ،ﺇﻻ ﺃن الماﺩة ) (٢٣٥من مشﺮوﻉ
القانون ﹶقﺼﺮﺕ اﺳتﻔاﺩة الﺰوﺟة من الﻌﺬﺭ المﺨﻔﻒ فﻲ ﺣاﻝ فوﺟﺌﺖ بﺰوﺟﻬا متﻠبسا بالﺰنا
فﻲ فﺮاﺵ الﺰوﺟية فقﻂ ،ما ﻳتﺮﻙ المجاﻝ مﻔتوﺣا ﺃمام الﻌقوبة التﻲ ﻳستﺤقﻬا الﺮﺟل ﺇﺫا
وﺟد فﻲ فﺮاﺵ ﻏيﺮ فﺮاﺵ الﺰوﺟية“.
وﻳﻈﻬﺮ ﻫﺬا ﺃن نﺼوﺹ القوانين الجنائية ﻻ ﺗﺤمﻲ المﺮﺃة ﺟنائيا ،وﺗجسد التمييﺰ ﺿد ﺟنﺲ
لﺼالﺢ الجنﺲ اﻵﺧﺮ ،وﻫﺬا ما ﻳشيﺮ الﻰ ﺃن الموﺭوﺛاﺕ الثقافية ﺗﻠﻌﺐ ﺩوﺭا فﻲ التأﺛيﺮ عﻠﻰ
المشﺮﻉ وﺳياﺳتﻪ ،ﻛما ﻳﺆﻛد المﺤامﻲ ﺣابﺲ الﺬﻱ ﻳوﺿﺢ ان »مﺼاﺩﺭ التشﺮﻳﻊ ﺗﺨتﻠﻒ من
ﺩولة ﻷﺧﺮﻯ .النﻈام المﻌموﻝ بﻪ فﻲ الدوﻝ الﻌﺮبية ﻫو النﻈام الالﺗينﻲ الﺬﻱ ﻳﻌتبﺮ الثقافاﺕ
مﺼاﺩﺭ ﺗشﺮﻳﻊ اﺳاﺳية ،وعﻠيﻪ ﺗستمد بﻌﺾ الﻠوائﺢ القانونية من الﻌاﺩاﺕ المجتمﻌية«.

قانون اﻻمواﺕ ﻳسﺮﻱ عﻠﻰ اﻻﺣياء
»لو ما قتﻠﻬا ﺭﺡ ﻳﻌاﻳﺮوﻩ فيﻬا ﻃوﻝ الﻌمﺮ« بﻬﺬﻩ الﻜﻠماﺕ ﺃﺟابنا اﺣد المقﺮبين لـ ﺷاب قتل
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اﺧتﻪ ،ﻇنا منﻪ بأنﻬا ﻛانﺖ عﻠﻰ عالقﻪ مﻊ »ابن الجيﺮان« ،فﺤﻜﻢ عﻠيﻪ بالسجن »ﺧمﺲ
ﺳنواﺕ » فقﻂ ،مستﻔيدا من الﻌﺬﺭ المﺨﻔﻒ .وﻳقوﻝ المﺤامﻲ ﺣابﺲ ﺗﻌقيبا عﻠﻰ ﻫﺬﻩ وﻏيﺮﻫا
من الﺤاﻻﺕ المماﺛﻠة» :عاﺩة ما ﻳتﻢ اﻻﺳتناﺩ ﺇلﻰ الماﺩة ) (٩٨من قانون الﻌقوباﺕ اﻻﺭﺩنﻲ
المﻌموﻝ بﻪ فﻲ الﻀﻔة ،والتﻲ ﺗنﺺ عﻠﻰ »ﻳستﻔيد من الﻌﺬﺭ المﺨﻔﻒ فاعل الجﺮﻳمة ،الﺬﻱ
اقدم عﻠيﻬا بثوﺭة ﻏﻀﺐ ناﺗﺞ عن عمل ﻏيﺮ مﺤﻖ وعﻠﻰ ﺟانﺐ من الﺨﻄوﺭة لﻠجانﻲ« .لﻬﺬا
ﺗﻢ ﺗﺨﻔيﻒ الﺤﻜﻢ من  ١٥ﺳنﻪ ﺇلﻰ  ٥ﺳنواﺕ ﺗﻄبيقاﹰ لﻠماﺩة ﺳالﻔة الﺬﻛﺮ ،والمواﺩ )، ٩٩
 (١٠٠التﻲ ﺗمنﺢ القﻀاء ﺳﻠﻄﻪ ﺗقدﻳﺮﻳﻪ فﻲ اعﻄاء الجانﻲ اعﺬاﺭاﹰ مﺨﻔﻔة .وعﻠيﻪ ﻳمﻜن
اعتباﺭ الﻀﻐوﻁ المجتمﻌية المسببة لثوﺭة الﻐﻀﺐ ،عﺬﺭا مﺨﻔﻔا لﻠﻌقوبة« .ولﻌل » ﻛالم
الناﺱ« ﻫو المﺤﺮﺽ اﻻﺳاﺳﻲ لمﻌﻈﻢ ﺟﺮائﻢ قتل النساء ،فﻬو المﺤﺮﻙ او الﺤﻔﺮة التﻲ ﻳقﻊ
فيﻬا ﻏالبية الجناة ،ليﻌمﻰ عﻠيﻬﻢ ﺣد القتل ،بناء عﻠﻰ ﺷﻜوﻙ ﻻ اﺻل لﻬا.
و ﺗقوﻝ اﻷﺧﺼائية اﻻﺟتماعية ﺁماﻝ نﺼاﺭ» :الﻀﻐﻂ اﻻﺟتماعﻲ والﻌائﻠﻲ لﻪ الدوﺭ اﻻﻛبﺮ ،فﻲ
ﺗﺮﺳيﺦ ﺛقافة قتل النساء عﻠﻰ ﺧﻠﻔية »ﺷﺮﻑ الﻌائﻠة« ،فالجانﻲ ﻻ ﻳﻌﻄﻲ ﺃﻱ اعتباﺭ لﻠدﻳن
ﺃو القانون .لقد ﺗﺮبﻰ وﺳﻂ بيﺌة ﺗﺤﻜمﻬا منﻈومﻪ عاﺩاﺕ وﺗقاليد ﺗمنﺤﻪ وﻇيﻔة »ﺣماﻳة
ﺷﺮﻑ الﻌائﻠة« و«ﻏسل الﻌاﺭ« ،لﻬﺬا فانﻪ ﻳﻌتبﺮ القتل واﺟباﹰ ،وﺃمﺮاﹰ عائﻠياﹰ ﺇﺫا لﻢ ﻳنﻔﺬﻩ
ﺳيالﺣقﻪ ﻛالم الناﺱ ،وفﻲ ﻫﺬا انتقاﺻاﹰ من ﺭﺟولتﻪ ﺣسﺐ اعتقاﺩﻩ«.
وﺭبﻂ المجتمﻊ مﻔﻬوم الشﺮﻑ باﻷنثﻰ فقﻂ ،ﺣيﺚ ﺟﺮﺩ مﻔﻬومﻪ اﻻنسانﻲ بﺂﺧﺮ ﺭﺩﻳﻒ
لجسد المﺮﺃة وﺳﻠوﻛﻬا ،وعالقة الﺮﺟل بﻪ ﻻ ﺗتجاوﺯ ﺳﻠوﻙ ﺯوﺟتﻪ وﺃمﻪ واﺧتﻪ وابنتﻪ ،ﻛونﻪ
»ﻏاﺳل الﻌاﺭ وﺣامﻲ الشﺮﻑ« ﺣسﺐ اﻻعتقاﺩ السائد.
وﺗﻀيﻒ نﺼاﺭ» :المﻌتقداﺕ اﻻﺟتماعية ﺃعاﺩﺕ ﺗﻌﺮﻳﻒ الشﺮﻑ بما ﻳتماﺷﻰ مﻊ ﻃبيﻌة البيﺌة
الﺬﻛوﺭﻳة التﻲ ﺭبﻄتﻪ بـ )التمﻠﻚ( ،بمﻌنﻰ ان ﻛل ﺭﺟل ﺃﻳا ﻛان مستواﻩ اﻻﺧالقﻲ والدﻳنﻲ،
فﻬو ﺭﺟل ﺷﺮﻳﻒ ،ﻃالما ان نساء عائﻠتﻪ ﻳﺤافﻈن عﻠﻰ عﺬﺭﻳتﻬن«.
وﺗﺆﻛد » :ﻛل ﻇاﻫﺮة اﺟتماعية ،ﺃﻳاﹰ ﻛانﺖ ،ﺇﺫا لﻢ ﺗجد ﺃﻱ ﺩاعﻢ لوﺟوﺩﻫا ،فانﻬا ﺳتﺨتﻔﻲ
ﺗﻠقائيا ،لﻜن ﺟﺮائﻢ الشﺮﻑ فﻲ ﺗﺰاﻳد ،والسبﺐ فﻲ ﺫلﻚ ﻫو ﺛباﺕ ﺩعائمﻬا ،المتمثﻠة باإلﺭﺙ
الثقافﻲ )الﻌاﺩاﺕ ( ،والقانون ،والﻌﺮﻑ الﻌشائﺮﻱ«.
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القﻀاء الﻌشائﺮﻱ  ..الﺼمﺖ عﻠﻰ الجﺮائﻢ باﺳﻢ »الستﺮﻩ«
ونﻈﺮاﹰ لﺨﺼوﺻية الﻌالقة ما بين الﺮﺟل والمﺮﺃة فﻲ المجتمﻌاﺕ الﻌﺮبية ،فﺈنﻪ ﻳنتشﺮ فيما
ﻳتﻌﻠﻖ بقﻀاﻳا الشﺮﻑ ،الﻠجوء لﻠقﻀاء الﻌشائﺮﻱ ،ﺩون القانون.
وﻳقوﻝ المﺤامﻲ ﺣابﺲ فﻲ اﺷاﺭة منﻪ لﺤالة التﻜتﻢ المجتمﻌﻲ عﻠﻰ ﻫﺬﻩ القﻀاﻳا» :فﻲ
مجاﻝ عمﻠﻲ فﻲ مباﺣﺚ مﺤافﻈة الﺨﻠيل فان ما نسبتﻪ  ٪٢من القﻀاﻳا التﻲ ﺗﻌﻠﻢ بﻬا
السﻠﻄاﺕ ﺗﺼل الﻰ وﺳائل اإلعالم ،ﺃما البقية فيتﻢ ﺣﻠﻬا عشائﺮﻳا ﺧوفا من الﻔﻀائﺢ«.
وﻳﻌتبﺮ الﻌﺮﻑ الﻌشائﺮﻱ اﻻعتداء عﻠﻰ الﻌﺮﺽ ﺃمﺮاﹰ بالﻎ الﺨﻄوﺭة ،وﺟﺮﻳمة نﻜﺮاء ﺗﻔوﻕ ﺟﺮﻳمة
القتل .وﻳقوﻝ الباﺣﺚ المﻬتﻢ فﻲ الﻌﺮﻑ الﻌشائﺮﻱ عاﺩﻝ ﺣجة  ” :الﻌﺮﻑ الﻌشائﺮﻱ ﻳنﻈﺮ
ﺇلﻰ قﻀاﻳا الﻌﺮﺽ ﺣسﺐ ﻇﺮوﻑ ﻛل قﻀية ،وﻳقسﻢ ﺗﻠﻚ القﻀاﻳا ﺇلﻰ مﺮاﺗﺐ من ﺣيﺚ الﺤﻖ
الواﺟﺐ“.
وﻳﻀيﻒ” :ﺗﻌتبﺮ اﻻنتﻬاﻛاﺕ ﺿد الﻌﺮﺽ اﻷﻛثﺮ ﺻﻌوبة ،باعتباﺭﻫا ممتﻠﻜاﺕ قيمة ﻳجﺐ ﺻونﻬا.
ونﻈﺮا لﻄبيﻌتﻬا الﺨاﺻة فانﻪ ﺩائما ﻳتﻢ التﻌجيل فﻲ ﺣل مثل ﻫﺬﻩ القﻀاﻳا ﺧشية الﻔﻀيﺤة ”.
\وﻳشﺮﺡ ﺣجﻪ بﻌﺾ نماﺫﺝ اﻻعتداء عﻠﻰ الﻌﺮﺽ قائال” :ﺇﺫا ماﺭﺳﺖ امﺮﺃة متﺰوﺟة الﺰنا
بﺮﻏبتﻬا فﻲ بيﺖ الﺰوﺟية ،وﺗﻢ اﻛتشاﻑ امﺮﻫا بأﻳة وﺳيﻠة من الوﺳائل ،فانﻪ ﻳتﻢ مﻌالجة
ﻫﺬﻩ الﺤالة بناء عﻠﻰ مقولة ﺃن ﺧيﺮ الﺰوﺟة لﺰوﺟﻬا وﺷﺮﻫا ﻷﻫﻠﻬا“.
\وﻳقتﺮﺡ الﺤل الﻌشائﺮﻱ فﻲ مثل ﻫﺬﻩ الﺤالة ،مﻄالبة ﺯوﺟﻬا لﻠجانﻲ بـ )ﺣﻖ الداﺭ( ،وﻫو
مبﻠﻎ من الماﻝ ﻳتﻢ ﺗقدﻳﺮﻩ ﺣسﺐ الﻌﺮﻑ السائد ،وﻇﺮوﻑ الﺤاﺩﺙ ،فيما ﻳﺤﻖ ﻷﻫﻠﻬا مﻄالبة
الجانﻲ بـ )ﺣﻖ الﻌﺮﺽ( ،وﻫو ﺣﻖ ﺛابﺖ ﺳواء ماﺭﺱ الجانﻲ الﻔاﺣشة مﻌﻬا فﻲ بيﺖ الﺰوﺟية
ﺃم ﺧاﺭﺟﻪ ،وفﻲ ﺣاﻝ ﻛان اﻻمﺮ بموافقتﻬا وﺭﻏبتﻬا فﺈن ﺣﻖ الﻌﺮﺽ الواﺟﺐ لﻬا ﻳﻜون قﻠيال
مقاﺭنﻪ مﻊ ﺣالة اﻻﻏتﺼاب.
\وﺭﻏﻢ ﺗباﻳن ﺗﻔاﺻيل الﻌﺮﻑ الﻌشائﺮﻱ من منﻄقة الﻰ ﺃﺧﺮﻯ ،ﺇﻻ ﺃنﻬا ﺟميﻌا ﺗتﻔﻖ عﻠﻰ
ﺿمان ﺃﻻ ﺗتﻌﺮﺽ اﻷنثﻰ المشتبﻪ باﺭﺗﻜابﻬا ﺧﻄاﻳا ﺟنسية ﺇلﻰ فﻀيﺤة ،ﺣيﺚ ﻳسﻌﻰ الﺤل
الﻌشائﺮﻱ عاﺩة لمﻌالجة اﻻمﺮ بتﻜتﻢ ”لستﺮﻫا بأﻱ ﻃﺮﻳقة ﻛانﺖ“ ﻛما ﻳوﺿﺢ ﺣجة.
وﻳقوﻝ” :عاﺩة ما ﻳتﻢ ﺗﺰوﻳجﻬا باإلﻛﺮاﻩ ،والبﻌﺾ ﻳستﺮ اﻻنثﻰ بقتﻠﻬا ،فﻬناﻙ الﻜثيﺮ من
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النساء الﻠواﺗﻲ قتﻠن ﺩون ﺃﻱ ﺗوﺛيﻖ ،ﺃما ﺷﺮﻳﻜﻬا فﻌاﺩة ما ﻳتﻢ التﻌاﻃﻒ مﻌﻪ عشائﺮﻳا،
ﺗﺤقيقا لمﻔﻬوم الﺮﺟولة فﻲ الﺼوﺭة الﺬﻫنية لﻠﻌائﻠة ،ﻛما ﻳتﻢ اﻻمتناﻉ عن فﻀﺢ الجناة
الﺬﻳن ﻳﻔﻠتون من المسائﻠة القانونية ،ليواﺟﻬوا ﺧﻄﺮ التﻬدﻳد بالقتل من ﺃﻫل الﻔتاة“.

ﺇقﺼاء الدﻳن
وﻳﻌامل الشﺮﻉ المﻌتدﻱ عﻠﻰ الﻌﺮﺽ من باب الﺰنا والقﺬﻑ .والﺰنا ﻫو ﻛل اﺗﺼاﻝ ﺟنسﻲ
قائﻢ عﻠﻰ اﺳاﺱ ﻏيﺮ ﺷﺮعﻲ ،ﺗتﺮﺗﺐ عﻠيﻪ الﻌقوبة المقﺮﺭة ﺷﺮعاﹰ ،وﻫﻲ الﺮﺟﻢ لﻠمﺤﺼن،
وﺟﻠد مائة ﺟﻠدة ،مﻊ ﺗﻐﺮﻳﺐ لمدة عام لﻐيﺮ المﺤﺼن .وقد ﺗشدﺩ الشﺮﻉ فﻲ ﺗنﻔيﺬ عقوبة
الﺰنا فﻲ ﺣاﻝ عدم اﻻعتﺮاﻑ ،بانﻪ ﻻ بد من اﺛباﺕ ﻫﺬﻩ الجﺮﻳمة من قبل اﺭبﻌة ﺷﻬوﺩ من
الﺮﺟاﻝ ،ﺷاﻫدوا عمﻠية اﻻﺗﺼاﻝ الجنسﻲ .وعﻠيﻪ نجد ان الدﻳن اﻻﺳالمﻲ اﺷتﺮﻁ إلباﺣة
القتل ﺷﺮوﻃا ﺻﻌبة ﺟداﹰ ،وفﻲ ﻫﺬا التشدﻳد ﺗأﻛيد عﻠﻰ ﺗﺤﺮﻳﻢ القتل بﻐيﺮ ﺣﻖ او ﺗوﺟيﻪ
اﻻﺗﻬاماﺕ لمجﺮﺩ الشﻜوﻙ.
ﻛما ان ﻫناﻙ اﺧتالفا واﺿﺤا بين القانون والدﻳن فﻲ ﺟﺮائﻢ القتل عﻠﻰ ﺧﻠﻔية ما ﻳسمﻰ
”ﺷﺮﻑ الﻌائﻠة“ ،فالﺰنا فﻲ القانون ﻻ ﻳشﻜل ﺟﺮﻳمة ،اﻻ اﺫا قدمﺖ ﺷﻜوﻯ بﺨﺼوﺻﻬا ،عﻠﻰ
عﻜﺲ الشﺮﻳﻌة اﻻﺳالمية التﻲ ﺣﺮمﺖ الﺰنا ﻛما ﺣﺮمﺖ القتل ،وعﻠيﻪ فان القتل عﻠﻰ ﺧﻠﻔية
الشﺮﻑ ،مﺤﺮم فﻲ اﻻﺳالم ،ﻛما ﻳﺆﻛد الشيﺦ ﻳوﺳﻒ ﺩعيﺲ ﺭئيﺲ المﺤﻜمة الشﺮعية الﻌﻠيا،
ﺭئيﺲ المجﻠﺲ اﻻعﻠﻰ لﻠقﻀاء الشﺮعﻲ ،الﺬﻱ ﻳقوﻝ ” :ﺟﺮائﻢ القتل عﻠﻰ ﺧﻠﻔية ”الشﺮﻑ“
عمل ﻳﺨالﻒ ﺗﻌاليﻢ الشﺮﻳﻌة اإلﺳالمية وﻫﻲ ﻇاﻫﺮﻩ ﺗستﻬدﻑ نساء بﺮﻳﺌاﺕ ،وﻻ ﺗستند ﺇلﻰ
ﺃﺩلة فﻲ القﺮﺁن وﺇنما ﻫﻲ عاﺩة ﺟاﻫﻠيﻪ ﺣاﺭبﻬا اﻻﺳالم“.
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ﺃﻳن الشﺮﻑ  ..فﻲ ﺟﺮائﻢ الشﺮﻑ؟!
بقﻠﻢ :عاﺩﻝ ﺷﺮاقة
ﺭﻏﻢ اﺗساﻉ اﻻنشﻄة والجﻬوﺩ التﻲ ﺗبﺬلﻬا المﺆﺳساﺕ الداعمة لﺤقوﻕ المﺮﺃة ومساواﺗﻬا ،اﻻ
ان المجتمﻊ ما ﻳﺰاﻝ ﻳتأﺭﺟﺢ ﺣياﻝ ﻃﺮﻳقة مﻌامﻠتﻪ لﻸنثﻰ ،فﻬو ﺗاﺭة ﻳﻌتبﺮﻫا نﺼﻒ المجتمﻊ،
وﺗاﺭة اﺧﺮﻯ ﻛمﺼدﺭ“ فتنة“ ،فﻲ وقﺖ ﺗتﺼاﺩم ﺟﻬوﺩ المناﺻﺮة والدفاﻉ عن النساء ،مﻊ
اﺳتمﺮاﺭ ﺟﺮائﻢ الﻌنﻒ ﺿد النساء ،التﻲ ﺗقﻊ ﺗﺤﺖ ﺷﻌاﺭ الدفاﻉ عن ﺷﺮﻑ الﻌائﻠة ،مستﻔيدة
من بﻌﺾ النﺼوﺹ القانونية التﻲ لﻢ ﺗﻔﻠﺢ مﺨتﻠﻒ الجﻬوﺩ بﻌد فﻲ الﻐائﻬا او ﺗﻌدﻳﻠﻬا.
ﻳقوﻝ المﻔتﻲ مﺤمد ﺻالﺡ ،بشأن موقﻒ الشﺮﻉ من قﻀاﻳا الشﺮﻑ ” :ﻻ ﻳوﺟد ﺩﻳن مثل
اﻻﺳالم اﺳتﺮﺩ لﻠمﺮﺃة ﻛﺮامتﻬا ،وﺣافﻆ عﻠيﻬا ،فﻬﻲ مسﺆولة من وليﻬا ،ومسﺆولة بﻌد
ﺫلﻚ من ﺯوﺟﻬا  ،الﻠﺬان اﺟبﺮﻫما اﻻﺳالم عﻠﻰ ﺗﻜﻔ ﹼﻠﻬا وﺻونﻬا والنﻔقة عﻠيﻬا ،وقد فﻀل
الﺮﺳوﻝ الﻜﺮﻳﻢ مﺤمد عﻠيﻪ الﺼالة والسالم الﺮﺟاﻝ الﺬﻳن ﻳﻌامﻠون نسائﻬﻢ بﺨيﺮ ،ﺣيﺚ قاﻝ:
)ﺧياﺭﻛﻢ ﺧياﺭﻛﻢ لنسائﻜﻢ( ،لﻜن المجتمﻊ ﻳﺼﺮ عﻠﻰ ان ﻳﻌامل المﺮﺃة بﻄﺮﻳقة الجاﻫﻠية،
واعتباﺭﻫا عﻠﻰ انﻬا فتنة  ،ﻛما ان اﻻﺳالم ﺷﺮﻉ قوانين ﺧاﺻة لﻠقتل ولﻠﺰنا ،فﻬناﻙ الﺤدوﺩ
التﻲ ﻳنبﻐﻲ التأﻛد قبل اقامتﻬا ،ولﻜن فوﺿﻰ القتل فﻲ المجتمﻊ الﺬﻛوﺭﻱ الﺬﻱ ﻳتجاﻫل
الﺤﻜﻢ اﻻلﻬﻲ ،امام ﺭﺟولة مﺼﻄنﻌة  ،ﺗدفﻌﻪ وبتشجيﻊ من الشيﻄان الﻰ ان ﻳقدم عﻠﻰ قتل
انثاﻩ ،وﻻ ﺣﻖ لﻪ بﺬلﻚ ،ما ﻳجﻌل ﺟﺮﻳمتﻪ ﻫﺬﻩ اﻛثﺮ ﺫنبا ممن ﺯنا“.

ﺷﺮﻑ ام ﺟنون
وﺗﺮﻯ اﻻﺧﺼائية النﻔسية ،ﺧتام المسيمﻲ ،ان ”ﻛل من ﻳقدم عﻠﻰ القتل بﺤجة الشﺮﻑ،
مﺮﻳﺾ نﻔسﻲ ،فقتل اﻻنسان ليﺲ باﻻمﺮ السﻬل ﺣتﻰ لو ﻛان الشﺨﺺ ﻏﺮﻳبا  ،فﻜيﻒ
ﺣين ﺗﻜون الﻀﺤية اﺧتﻪ او ابنتﻪ او ﺯوﺟتﻪ التﻲ عاﺵ مﻌﻬا ﺳنين ،وﻛيﻒ ﻳنﺰﻉ الثقة عما
ﺟمﻌﻬما ﻫﺬﻩ السنين ،وﻳﻠقﻲ الﻠوم عﻠيﻬا بسﺮعة .اﻷمﺮ الﻄببيﻌﻲ ان ﻳتوﺟﻪ الﻰ الشﺨﺺ
اﻻﺧﺮ وﻳوبﺨﻪ اﺫا ما ﺷﻚ بشقيقتﻪ او ﺯوﺟتﻪ ،ﻻ ان ﻳﺼل اﻻمﺮ لدﺭﺟة قتﻠﻬا .فﻜيﻒ ﺳيﺤافﻆ
بﻬﺬا عﻠﻰ ﺷﺮفﻪ ﺣين ﻳساﺭﻉ لﻔﻀﺢ اﻻموﺭ اﻛثﺮ واﻛثﺮ ؟..ﻻ ﺷﻚ بأنﻪ ﺗﺼﺮﻑ ﺷيﻄانﻲ متﻬوﺭ،
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ﻻ ﻳدﺭﻙ فاعﻠﻪ الﻌواقﺐ اﻻ بﻌد فواﺕ اﻻوان“.
وﺗﻀيﻒ” :البيﺖ الﺬﻱ ﺗقتل فيﻪ انثﻰ ﻳﺨتل الوﺿﻊ فيﻪ الﻰ اﻻبد ،وﻳنﻌﻜﺲ اﻻمﺮ عﻠﻰ
باقﻲ افﺮاﺩ الﻌائﻠة  ،فمنﻬﻢ من ﺳيﻀﻄﺮب نﻔسيا ،ومنﻬﻢ من ﺳيﺼبﺢ عدوانيا  ،ومنﻬﻢ
من ﺳيﻌتﺰﻝ اﺟتماعيا وﻻ ﻳﻌﺮﻑ ﻛيﻒ ﻳتﺤﻜﻢ بمشاعﺮﻩ ،ﻫل ﻳشﻌﺮ بالﺨجل من المجتمﻊ ام
بالﺤﺰن عﻠﻰ الﻔﺮﺩ المقتوﻝ  ،ام بالﺨوﻑ عﻠﻰ نﻔسﻪ من عائﻠتﻪ؟!“

عقاب مﻔتوﺡ
وﺗشيﺮ الشابة )ﻝ ﺭ( الﻰ قسوة ما مﺮﺕ بﻪ ،وﺗقوﻝ “:ﻛانﺖ لدﻱ اﺧﺖ اﻛبﺮ منﻲ بسنتين ،ﻛنا
مقﺮبتين ﺟدا عﻠﻰ بﻌﻀنا البﻌﺾ ،وقبل نﺤو عام التقﺖ ﺷاباﹰ ﻛان وعدﻫا بالﺰواﺝ ،وانا
ﻛنﺖ مﻄ ﹼﻠﻌة عﻠﻰ ﺗﻔاﺻيل عالقتﻬما ..لﻢ ﻳقﻌا بالﺨﻄأ ،ولﻢ ﻳﻜن بينﻬما ﺳوﻯ عالقة مﻌﺮفة
ﺷﺮﻳﻔة ،وفﻲ اﺣد اﻻﻳام اﺗﺼل الشاب بﻬا وﻛانﺖ قد نسيﺖ ﺗﻠﻔونﻬا فﻲ ﻏﺮفة المﻌيشة،
فالتقﻄﻪ اﺧﻲ وﺭﺩ عﻠﻰ المﻜالمة ،فاﺳتشاﻁ ﻏﻀبا ﺣين عﻠﻢ انﻬا عﻠﻰ عالقة مﻊ ﺷاب،
وﺿﺮبﻬا بشدة ،وﺭفﻊ السﻜين عﻠيﻬا لوﻻ انﻲ وقﻔﺖ بينﻬما ،وﺧﺮﺝ باﺣثا عن ﻫﺬا الشاب،
وقد اﺻيبﺖ اﺧتﻲ بانﻬياﺭ عﺼبﻲ فﻲ ﺣينﻬا ،ومنﺬ ﺫلﻚ الوقﺖ ما ﺗﺰاﻝ مﺤﺮومة من الﺨﺮوﺝ
من البيﺖ ،ﻛما اننﻲ اﺻبﺤﺖ اﺧاﻑ عﻠﻰ نﻔسﻲ من الﺤدﻳﺚ مﻊ الناﺱ ،وﺧاﺻة الشباب ،ﺣتﻰ
لو ﻛان فﻲ ﺣدوﺩ الدﺭاﺳة“.

ﺳيﻒ اﻻﺳالم وﺯﻳﻒ الﻌاﺩاﺕ
وﺗشيﺮ اﻻﺧﺼائية اﻻﺟتماعية ،اﻳمان مﺮاﺣيل  ،الﻰ اﻷﺛمان النﻔسية واﻻﺟتماعية التﻲ
ﺗتﺮﺗﺐ عﻠﻰ قﻀاﻳا ”الشﺮﻑ“ وﺗقوﻝ ” :الﻜثيﺮ من المﺆﺳساﺕ اﻻﺣﺼائية ﻻ ﺗتوقﻒ وﻻ
ﺗﺤتسﺐ ﺳوﻯ الﺤاﻻﺕ التﻲ ﺗقتل  ،ولﻜن اﻻمﺮ ﻳتﻌدﻯ ﺫلﻚ فﻬناﻙ القتل النﻔسﻲ الﺮوﺣﻲ
المﻌنوﻱ ،الﺬﻱ ﻳالﺯم مثل ﻫﺬﻩ القﻀاﻳا ،وﻳﺼيﺐ افﺮاﺩ الﻌائﻠة والمﺤيﻄين بالﻀﺤية ..ﻫناﻙ
عائالﺕ ﻛامﻠة ﺗﻀﻄﺮب ،وﺁماﻝ ﻛبيﺮة ﺗجﻬﺾ ،بدواعﻲ الﺤﻔاﻅ عﻠﻰ الشﺮﻑ“.
وﺗﻀيﻒ » :الﻌاﺩاﺕ والتقاليد عاﺩة ما ﺗﻔسﺮ لﺼالﺢ اﻻقوﻯ..ﻫﻜﺬا ﺗﺤﺮم الﻔتاة من ﺣقﻬا
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فﻲ ﻛثيﺮ من اﻻموﺭ بﺤجة الﻌيﺐ  ،وفﻲ مثل ﻫﺬﻩ الﺤالة من الﻄبيﻌﻲ ان ﻳﻠقﻰ الﻠوم عﻠيﻬا ،
فﺮﻏﻢ اﺭﺗﻔاﻉ نسبة التﻌﻠيﻢ  ،اﻻ ان الثقافة ما ﺗﺰاﻝ مﺤﺼوﺭة فﻲ الﻌاﺩاﺕ ،وعند وقوﻉ الﺰنا ﻻ
ﻳقولون ﺷﻬوة او ﺧﻄيﺌة ﺭﺟل ،بل ﻳقولون الﺤﻖ عﻠيﻬا لماﺫا قبﻠﺖ.. ،ﺛيابﻬا ،ﻃﺮﻳقة ﻛالمﻬا،
مشيتﻬا ﻫﻲ التﻲ اوﺻﻠتﻬا الﻰ ﻫﺬا وﺳمﺤﺖ بما ﺣدﺙ ..ﻫﻜﺬا وبشتﻰ الﻄﺮﻕ ﻳﺼﺐ الﻠوم
وﺗﻠقﻰ المسﺆولية عﻠيﻬا ﺩون الﺮﺟل“.

القانون ..ﻳﻜمل ﻇﻠﻢ المجتمﻊ
وﻳجﺮم المﺤامﻲ فﻲ وﺯاﺭة الشﺆون اﻻﺟتماعية ،مﺤمد ﻳاﺳين ،المجتمﻊ والقانون فيما
ﻳتﻌﻠﻖ بﻌدم انﺼاﻑ المﺮﺃة وﻳقوﻝ” :ﻳماﺭﺱ الﻌنﻒ ﺿد المﺮﺃة بشﻜل واﺳﻊ منﺬ ﻃﻔولتﻬا
وبأﺷﻜاﻝ عدة  ،وﺗﻌتبﺮ ﺟﺮائﻢ قتل النساء عﻠﻰ ﺧﻠﻔية الشﺮﻑ من ﺃﻛثﺮ الﻈواﻫﺮ اﻻﺟتماعية
التﻲ ﺗﻬدﺩ ﺃمن المجتمﻊ واﺳتقﺮاﺭﻩ ،وﺗﻬدﺩ ﺣياة المﺮﺃة وﺗشﻜل ﺧﻄﺮا ﻛبيﺮا عﻠيﻬا ،وﻻ ﺷﻚ
ﺃن النﺼوﺹ التمييﺰﻳة فﻲ قانون الﻌقوباﺕ لسنة  1960ﺃﺛﺮﺕ بشﻜل مﻠﺤوﻅ عﻠﻰ ﺗﺰاﻳد
نسبة اﺭﺗﻜاب مثل ﻫﺬﻩ الجﺮائﻢ ،من ﺧالﻝ ﺗﻐيبﻪ الدعﻢ القانونﻲ لﺤقوﻕ النساء وﺧاﺻة
ﺣقﻬن فﻲ الﺤياة والتمتﻊ باﻷمن واﻷمان ” .وﻳﻀيﻒ ﻳاﺳين :فﻲ قانون الﻌقوباﺕ ﺭقﻢ
)(16لسنة  1960الساﺭﻱ فﻲ الﻀﻔة الﻐﺮبية ،فﺈن ﺟﺮائﻢ القتل بدافﻊ الشﺮﻑ ﺗستمﺮ ،ﻷن
القانون ﻳشجﻊ المجﺮمين عﻠﻰ اﺭﺗﻜاب مثل ﻫﺬﻩ الجﺮائﻢ ،فالماﺩة ) (340لﻌبﺖ ﺩوﺭا ﻛبيﺮا
فﻲ ﺇباﺣة القتل ،قبل ﺇلﻐاءﻫا فﻲ القﺮاﺭ بقانون ﺳنة  ، 2011ﺣيﺚ انﻬا ﺗنﺺ عﻠﻰ:
 ( ١ﻳستﻔيد من الﻌﺬﺭ المﺤل من فاﺟأ ﺯوﺟتﻪ ﺃو ﺇﺣدﻯ مﺤاﺭمﻪ ،فﻲ ﺣاﻝ التﻠبﺲ فﻲ الﺰنا
مﻊ ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ وﺃقدم عﻠﻰ قتﻠﻬما ﺃو ﺟﺮﺣﻬما ﺃو ﺇﻳﺬاءﻫما ﺃو ﺇﺣداﻫما.
 ( ٢ﻳستﻔيد مﺮﺗﻜﺐ القتل ﺃو الجﺮﺡ ﺃو اإلﻳﺬاء من الﻌﺬﺭ المﺨﻔﻒ ،ﺇﺫا فاﺟأ ﺯوﺟﻪ ﺃو ﺇﺣدﻯ
ﺃﺻولﻪ ﺃو فﺮوعﻪ ﺃو ﺃﺧواﺗﻪ مﻊ ﺁﺧﺮ عﻠﻰ فﺮاﺵ ﻏيﺮ مشﺮوﻉ  ،وﻳالﺣﻆ فﻲ ﻫﺬﻩ الماﺩة
التمييﺰ الواﺿﺢ بين الﺮﺟاﻝ والنساء فﻬﻲ ﺃعﻔﺖ الﺰوﺝ الﺬﻱ قام بقتل ﺯوﺟتﻪ ﺃو ﺇﺣدﻯ
مﺤاﺭمﻪ فﻲ مثل ﻫﺬﻩ ،من الﻌقاب ،وﺗﺨﻔﻒ عقوبتﻪ فﻲ ﺣالة ﺷﻚ ﺃو ان ﻛان ﻏيﺮ
متيقن من ﺃن ﺯوﺟتﻪ ﺃو ﺇﺣدﻯ مﺤاﺭمﻪ ماﺭﺳﺖ الﺰنا) ،وﻫو ما ﺳماﻩ القانون الﻔﺮاﺵ
ﻏيﺮ المشﺮوﻉ(.
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وﻳﻜمن التمييﺰ فيما ﺳبﻖ باعﻄاء الﺮﺟاﻝ ﺣﻖ ﺳﻠﺐ ﺣياة اإلناﺙ وفﻲ ” قﺼﺮ اﻻﺳتﻔاﺩة من
الﻌﺬﺭ المﺤل ﺃو المﺨﻔﻒ عﻠﻰ الﺰوﺝ ﺩون الﺰوﺟة ،مﻊ ﺗوافﺮ عنﺼﺮ المﻔاﺟأة ﺩون ﺃن ﻳﻌﻄﻲ
ﻫﺬا القانون الﺤﻖ لﻠﺰوﺟة بالﻌﺬﺭ المﺤل ،فﻲ ﺣاﻝ مﻔاﺟﺌتﻬا لﺰوﺟﻬا مﻊ امﺮﺃة ﺃﺧﺮﻯ فﻲ
فﺮاﺵ الﺰوﺟية واقدمﺖ عﻠﻰ قتﻠﻪ او اﻳﺬائﻪ“.
واوﺿﺢ ان ﺭئيﺲ السﻠﻄة الوﻃنية الﻔﻠسﻄينية ” اﺻدﺭ بتاﺭﻳﺦ  ٢٠١١-٥-١٥قﺮاﺭا ﻳقﻀﻲ
بتﻌدﻳل قانون الﻌقوباﺕ ﺭقﻢ ) (16لسنة  1960النافﺬ فﻲ الﻀﻔة الﻐﺮبية ،وقانون الﻌقوباﺕ
ﺭقﻢ ) (74لسنة  1936النافﺬ فﻲ قﻄاﻉ ﻏﺰة ،والمتﻀمن ﺇلﻐاء نﺺ الماﺩة ) (340من
قانون الﻌقوباﺕ ﺭقﻢ ) (16لسنة  ، 1960وﺗﻌدﻳل الماﺩة ) (18من قانون الﻌقوباﺕ لﻌام
 ،1936الساﺭﻱ فﻲ ﻏﺰة .ولﻜن ﻳﺆﺧﺬ عﻠﻰ القﺮاﺭ ﺃنﻪ اعتبﺮ انتﻬاء ﺟﺮﻳمة الشﺮﻑ ﻳتﻢ بﺈلﻐاء
الماﺩة ) ،(340ولﻢ ﻳنتبﻪ ﺇلﻰ المواﺩ ) (99) (98من ﺫاﺕ القانون،لﺬا فان ﺇلﻐاء الماﺩة340
ﻏيﺮ ﻛاﻑ  ،ﺇﺫ ﺃن الجناة ﻳﺤﺼﻠون عﻠﻰ اﻷعﺬاﺭ المﺨﻔﻔة ﺇﺳتناﺩا ﺇلﻰ مواﺩ ﺃﺧﺮﻯ فﻲ القانون،
ﺧﺼوﺻا وﺃن الماﺩة  340لﻢ ﺗجد ﺗﻄبيقا لﻬا منﺬ ﺃن ﺃقﺮ قانون الﻌقوباﺕ ،وان ﻛافة قﻀاﻳا
قتل النساء ﺗستند ﺇلﻰ ﺗﻄبيﻖ المواﺩ )  97و  98و  99و  ( 100من قانون الﻌقوباﺕ لسنة
.١٩٦٠
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نساء فﻠسﻄين وﺭﺟالﻬا ..ﺃﺩواﺭ متساوﻳة وﺣقوﻕ ناقﺼة
بقﻠﻢ :عبداﷲ بنﻲ عوﺩﻩ
ما ﺯاﻝ التمييﺰ القائﻢ عﻠﻰ ﺛقافة مجتمﻌية ﺫﻛوﺭﻳة ،ﺗﺮﻯ المﺮﺃة ﺩون الﺮﺟل ،ﻳشﻜل الﻌنوان
الﺮئيﺲ الﺬﻱ ﻳﻐﺬﻱ مﺨتﻠﻒ اﺷﻜاﻝ التمييﺰ واﻻنتﻬاﻛاﺕ التﻲ ﺗتﻌﺮﺽ لﻬا النساء ،ومن بينﻬا
ﺟﺮائﻢ القتل التﻲ ﺗﺮﺗﻜﺐ عﻠﻰ ﺧﻠﻔية »ﺷﺮﻑ الﻌائﻠة«.
ﻫﻜﺬا ،فان المجتمﻊ ﻳﺤاﻛﻢ الﺮﺟل والمﺮﺃة بﺼوﺭة مﺨتﻠﻔة ولﺼالﺢ اﻻوﻝ ،ﺣتﻰ ﺣين ﻳشتﺮﻛا
فﻲ ﺫاﺕ الﻔﻌل ،فنجد البﻌﺾ ﻳنﻈﺮ لﻠﺮﺟل او الشاب الﺬﻱ ﻳقيﻢ عالقة مﻊ امﺮﺃة ﻛنوﻉ من
»الشﻄاﺭة« ،وﻳستقبل فﻌﻠﻪ من بﻌﺾ مﺤيﻄﻪ بابتساماﺕ اﻻعجاب او اﻻﺷاﺩة ،بينما ﻻ ﻳﺨﺮﺝ
ﺗوﺻيﻒ فﻌل الﻔتاة او اﻻنثﻰ عن ﻛونﻪ فﻌال ﻻ ﻳقل ﺗوﺻيﻔﻪ عن ﻛونﻪ مماﺭﺳة او ﺗوﺭﻁ بـ
»الدعاﺭة« ،ﻳستوﺟﺐ الﺮفﺾ والﻌقاب ،اﻻمﺮ الﺬﻱ ﻳﻔﻀﺢ »انﻔﺼاما« فﻲ النﻈﺮة المجتمﻌية
لشﺨﺼين اﺷتﺮﻛا فﻲ فﻌل واﺣد!!
وﺗتﺤﻜﻢ الﻌاﺩاﺕ والتقاليد الموﺭوﺛة بسﻠوﻙ الﻐالبية الساﺣقة من الناﺱ ،ﺧاﺻة ﺣين ﻳتﻌﻠﻖ
اﻻمﺮ بالمﺮﺃة ،ما ﺟﻌل القﻀاء عﻠﻰ ما ﻳسمﻰ بجﺮائﻢ ﺷﺮﻑ الﻌائﻠة ،امﺮا ﺻﻌباﹰ ،ﺭﻏﻢ التﻄوﺭ
الﻜبيﺮ الﺬﻱ ﻃﺮﺃ وﻃاﻝ مﺨتﻠﻒ المياﺩﻳن ،لﻜنﻪ ما ﻳﺰاﻝ ﺿﻌيﻔا وقاﺻﺮا عن اقتﺤام بﻌﺾ
الموﺭوﺛاﺕ والﻌاﺩاﺕ ،ما ﺟﻌل مسﻠسل قتل النساء ﻳتواﺻل ﺗﺤﺖ ﺷﻌاﺭاﺕ وﺫﺭائﻊ مﺨتﻠﻔة ﻻ
ﺳيما وان القوانين الساﺭﻳة ﺗوفﺮ ﻏﻄاء لمﺮﺗﻜبﻲ ﻫﺬﻩ الجﺮائﻢ ،من ﺧالﻝ اﺣﻜامﻬا المﺨﻔﻔة
عﻠيﻬﻢ.
قائمة الﻀﺤاﻳا من الﻔتياﺕ والنساء الﻠواﺗﻲ ﻳقتﻠن ،ﺗﺤﺖ ﻳافﻄة »ﺷﺮﻑ الﻌائﻠة« ،ﺗﻀﻢ
اﺳماء ﺟدﻳدة وﺗﻄوﻝ ﻛل عام ،فيما ﻳتواﺻل ﺗﻄبيﻖ قانون الﻌقوباﺕ اﻷﺭﺩنﻲ الﺬﻱ ﺗشﻜل
المواﺩ )  ٩٧و ٩٨و ( ٩٩منﻪ ﺧشبة ﺧالﺹ لﻠقاﺗل وﺗوفﺮ لﻪ نافﺬة لﻠﺨﺮوﺝ بﻌقوبة مﺨﻔﻔة،
قد ﻻ ﺗتﻌدﻯ ﺳنتين او ﺛالﺙ ﺳنواﺕ ،ﻳﻌوﺩ القاﺗل بﻌدﻫا ليﻜمل ﺣياﺗﻪ بشﻜل ﻃبيﻌﻲ!
ﻫﻜﺬا وفﻲ ﻇل التستﺮ عﻠﻰ القتﻠة من القانون والقﻀاء الﻔﻠسﻄينﻲ ،ومن مجتمﻊ ﺗنﻈﺮ
بﻌﺾ اوﺳاﻃﻪ لﻠقاﺗل ﻛبﻄل ،ﺗبقﻰ مﻌﺮﻛة ﺣقوﻕ النساء ﺻﻌبة وﻃوﻳﻠة ،وﺗتﻄﻠﺐ ﺗﻀافﺮ
مﺨتﻠﻒ الجﻬوﺩ لوقﻒ ﻫﺬﻩ الجﺮائﻢ.
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ومما ﻻ ﺷﻚ فيﻪ ان اﺯالة »الﻐﻄاء القانونﻲ القﻀائﻲ« الﺬﻱ ﻳبﺮﺭ لﻠقاﺗل ﺟﺮﻳمتﻪ ،ﺗﻌتبﺮ
نقﻄة البداﻳة ﻻﺣداﺙ التﻐييﺮ ،وﻫﺬا ﻻ ﻳمﻜن ان ﻳتﺤقﻖ ﺩون ﺿﻐوﻁ عﻠﻰ ﺻناﻉ القﺮاﺭ
الﻔﻠسﻄينﻲ ،ﺗﻠﻌﺐ فيﻬا المﺆﺳساﺕ والمنﻈماﺕ النسوﻳة واﻻﻫﻠية والﺤقوقية واﻻﺣﺰاب
ﺩوﺭا مﺮﻛﺰﻳا ،من اﺟل ﺣﺬﻑ المواﺩ التﻲ ﺗﻌﻄﻲ ﻏﻄاء لﻠقاﺗل ،واﺳتبدالﻬا بنﺼوﺹ عاﺩلة
ﺗﺤقﻖ المساواة امام القﻀاء والقانون ،فﻀال عن ﺯﻳاﺩة مشاﺭﻛة المﺮﺃة ووﺻولﻬا الﻰ مﺨتﻠﻒ
المناﺻﺐ الﻌﻠيا ،اﻻمﺮ الﺬﻱ ﻳﺨدم ﺗﺤقيﻖ ﻫﺬا الﻬدﻑ المجتمﻌﻲ ،وﻳﺤقﻖ وﻳجسد ﺷﻌاﺭاﺕ
التﻐنﻲ بدوﺭ نساء فﻠسﻄين ،الﺬﻱ لﻢ ﻳﻜن ﻳوما ﺩون ﺩوﺭ الﺮﺟاﻝ فﻲ ﺷتﻰ المياﺩﻳن.
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عﻠمونا الشﺮﻑ فﻲ القبوﺭ؟!
بقﻠﻢ :مجدﻱ الﻌدﺭة
ﻛما الﻌدﻳد من بﻠدان الشﺮﻕ اﻻوﺳﻂ فان فﻠسﻄين ،ﺗﻌتبﺮ واﺣدة من البﻠدان اﻻﻛثﺮ
ﺗسجيال لﺤاﻻﺕ قتل النساء عﻠﻰ ﺧﻠﻔية ما ﻳسمﻰ ”ﺷﺮﻑ الﻌائﻠة“ ،ﺣيﺚ قﻀﺖ عشﺮاﺕ النساء
والﻔتياﺕ وقتﻠن ﺗﺤﺖ ﻫﺬﻩ اليافﻄة ،فيما ﻳﺤﻈﻰ مﺮﺗﻜبوا ﺟﺮائﻢ القتل ﻫﺬﻩ بﻌقوباﺕ مﺨﻔﻔة.
ﻫﻜﺬا فان ﺟﺮائﻢ القتل ما ﺗﺰاﻝ ﺗﺮﺗﻜﺐ بﺤﻖ نساء وفتياﺕ ،من قبل ﺁبائﻬن واﺯواﺟﻬن
واﺧوﺗﻬن واقاﺭبﻬن ،فﻲ لﺤﻈاﺕ ﺷﻚ ،ﺗﺤﺖ ﻳافﻄة ”التستﺮ عﻠﻰ فﻀﺤية مشينة“ ،ﺗﻜشﻔﺖ
ﺗﻔاﺻيل بﻌﻀﻬا عن ان الﻔاعل ﻛان ﻳسﻌﻰ لمﺼﻠﺤة ما ،ووﺟد فﻲ ﺷﻌاﺭ ”الشﺮﻑ“ ﻏﻄا ًء
مالئما ﻻﺧﻔاء مﺂﺭبﻪ.
وﺗﻐﺬﻱ الثقافة المجتمﻌية الﺬﻛوﺭﻳة السائدة ،التﻲ ﻳشﻜل الﺨوﻑ من ”ﻛالم الناﺱ“ ﺃﺣد
ﺗجﻠياﺗﻬا ،ما ﻳمﻜن اعتباﺭﻩ اﺣد الﻌناﺻﺮ اﻷﺳاﺳية التﻲ ﺗدفﻊ بالﺮﺟاﻝ ،وﺃﺣيانا ببﻌﺾ النساء
ﻻﺭﺗﻜاب مثل ﻫﺬﻩ الجﺮائﻢ ،لﺼيانة السمﻌﻪ الﺰﺟاﺟية المﺤﺮم مجتمﻌيا ان ﺗﺨدﺵ بأﻱ
ﺷﻜل وﻷﻱ ﺳبﺐ ﻛان ،ﺣتﻰ لو ﻛان اﻻمﺮ مجﺮﺩ اﺩعاء.
وﻳﻄﻠﻖ القانون ﻳد الﺮﺟل لﻔﻌل ما ﻳﺮاﻩ وﻳﺮﻳد بالمﺮﺃة ،وﺻوﻻ الﻰ القتل الﺬﻱ ﻳنجو من
عقوبتﻪ او ﻳﻜاﺩ عند اﺭﺗﻜابﻪ ﺗﺤﺖ ﻳافﻄة الشﺮﻑ ،من ﺧالﻝ اﻻﺳتﻔاﺩة من الﻌﺬﺭ المﺤل
والمﺨﻔﻒ ،ما ﻳجﻌل ﺣﻜﻢ ﺟﺮﻳمة القتل فﻲ مثل ﻫﺬﻩ الﺤاﻻﺕ ﺧجوﻻ ،وﻻ ﻳتجاو السجن
ﹴ
لﺨمﺲ ﺳنواﺕ .وفﻲ المقابل فان المﺮﺃة ،ﻻ ﺗسﻔيد من نﻔﺲ اﻻعﺬاﺭ اﺫا ما اﺭﺗﻜبﺖ ﺟﺮﻳمة
وقتﻠﺖ ﺭﺟال ﺗﺤﺖ عنوان ”ﺷﺮﻑ الﻌائﻠة“ ،ﺣيﺚ ﺗﻌامل ﻛجﺮﻳمة قتل ﻻ مﻜان فيﻬا لالعﺬاﺭ
المﺤﻠة او المﺨﻔﻔة.
ﻫﻜﺬا ﺗنﺺ وﺗتﻌامل القوانين التﻲ نﺤتﻜﻢ اليﻬا وبﻬا ،مﻊ مثل ﻫﺬا النوﻉ من الجﺮائﻢ ،وفﻲ
ﻫﺬا اﻻﺗجاﻩ ﺗدفﻊ الثقافة السائدة المتواﺭﺛة ،ﺭﻏﻢ ﺗوﺻية نبينا مﺤمد ،ﺻﻠﻰ اﷲ عﻠيﻪ وﺳﻠﻢ،
الﺬﻱ قاﻝ ) :اﺳتوﺻوا بالنساء ﺧيﺮا(.
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ﺟﺮائﻢ قتل النساء والمسﺆولية عن عالﺝ الﻈاﻫﺮة
بقﻠﻢ :مﺤموﺩ ﺳﻠﻄان
ﺃﻃﻠقﺖ مﺆﺳسة ”ﺃﺩواﺭ لﻠتﻐييﺮ اﻻﺟتماعﻲ“ مشﺮوعاﹰ بﻌنوان ”ﺭائداﺕ مجتمﻌياﺕ ﻳﻌمﻠن عﻠﻰ
الﺤد من ﻇاﻫﺮة قتل النساء“ بﻬدﻑ اﻻﺳﻬام فﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ المشاﺭﻛة المجتمﻌية لﻠشاباﺕ فﻲ
فﻠسﻄين ،وﻛسﺮ ﺣاﺟﺰ الﺨوﻑ والﺼمﺖ لدﻳﻬن ،وﺗوﺟيﻪ ﻃاقاﺗﻬن ليﻜن ﺭائداﺕ فاعالﺕ
باﺗجاﻩ الﻌمل عﻠﻰ الﺤد من ﻇاﻫﺮة قتل النساء ،وﺗﻐييﺮ ﺛقافة المجتمﻊ باﺗجاﻩ التأﻛيد عﻠﻰ
ﺣﻖ النساء فﻲ الﺤياة ،ومجمل ﺣقوﻕ النساء بشﻜل عام ،ﻛما ﺗقوﻝ مدﻳﺮة مﺆﺳسة ”ﺃﺩواﺭ“
ﺳﺤﺮ القواﺳمﻲ.
وﺗﺮﻯ القواﺳمﻲ ان ﺃﻫمية ﻫﺬا المشﺮوﻉ ﺗﺰﺩاﺩ فﻲ ﻇل اﺳتمﺮاﺭ واﺗساﻉ ﻇاﻫﺮة قتل النساء
فﻲ مجتمﻌنا الﻔﻠسﻄينﻲ ،وبناء عﻠﻰ ﺣاﺟة المجتمﻊ الﻔﻠسﻄينﻲ لمثل ﻫﺬﻩ التﺤﺮﻛاﺕ
والمشاﺭﻳﻊ الﻬاﺩفة ﺗﻌﺰﻳﺰ الوعﻲ المجتمﻌﻲ اﺯاء مﺤاﺭبة ﻇاﻫﺮة قتل النساء ،ومناﻫﻀة ما
ﻳجﺮﻱ من ﺗبﺮﻳﺮ لﻬﺬﻩ الجﺮائﻢ ﺗﺤﺖ ﻏﻄاء الشﺮﻑ .واوﺿﺤﺖ ﺃن المشﺮوﻉ ﻳشتمل مجموعة
من اﻷنشﻄة ،ﺃولﻬا بﺮنامﺞ ﺗدﺭﻳبﻲ ﻳستﻬدﻑ بناء وﺗﻌﺰﻳﺰ قدﺭاﺕ  20ﺷابة من مﺤافﻈة
الﺨﻠيل ،ﺣوﻝ القﻀاﻳا التﻲ ﺗﺨﺺ النساء ،والنوﻉ اﻻﺟتماعﻲ ،ومن ﺛﻢ الﻌمل عﻠﻰ ﺗقدﻳﻢ
عﺮوﺽ مسﺮﺣية ،وﺃﻏنية ﺭاب ﺗﺤﺾ عﻠﻰ ﺻيانة ﺣﻖ النساء فﻲ الﺤياة ،ﻛﺤﻖ اﺳاﺳﻲ
من ﺣقوﻕ اﻻنسان ،مشيﺮة الﻰ ﺃن المشﺮوﻉ ،ﺳوﻑ ﻳنﻔﺬ انشﻄتﻪ من ﺧالﻝ الجامﻌاﺕ
الﻔﻠسﻄينية ،والمﺆﺳساﺕ النسوﻳة فﻲ مﺤافﻈة الﺨﻠيل.

قتل النساء والقانون
ﻳأﺗﻲ ﺗﺤﺮﻙ مﺆﺳسة ”اﺩواﺭ“ ﻛجﺰء من ﺳﻠسﻠة ﺟﻬوﺩ وﺗﺤﺮﻛاﺕ ﺗنشﻂ المﺆﺳساﺕ النسوﻳة
والﻌدﻳد من المﺆﺳساﺕ الﺤقوقية فﻲ ﺗنﻔيﺬﻫا من اﺟل وقﻒ مسﻠسل قتل النساء ،وﺗﻐييﺮ
بﻌﺾ النﺼوﺹ القانونية ،التﻲ ﺗشجﻊ بﺼوﺭة ﻏيﺮ مباﺷﺮة اﺳتمﺮاﺭ ﻫﺬﻩ الﻈاﻫﺮة.
وﻳﺆﻛد مدﻳﺮ ﺩائﺮة اإلﺳتشاﺭاﺕ القانونية فﻲ مجﻠﺲ الوﺯﺭاء الﻔﻠسﻄينﻲ ،مﺼﻄﻔﻰ ﺻوﻑ،
اننا بﺤاﺟة لتﻌدﻳل قانون الﻌقوباﺕ واعتماﺩ قانون عﺼﺮﻱ ،ﻳتناﺳﺐ مﻊ ﻇﺮوﻑ المجتمﻊ
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والتﻄوﺭاﺕ الﺮاﻫنة.
وﻳوﺿﺢ مﺼﻄﻔﻰ ﺻوﻑ فيما ﻳتﻌﻠﻖ بقتل النساء والجﺮائﻢ التﻲ ﺗنﻔﺬ ﺗﺤﺖ ما ﻳسمﻰ ” ﺷﺮﻑ
الﻌائﻠة“ ﺃن التﻌدﻳل ﻻ ﻳبدو فﻲ ﻇاﻫﺮﻩ مسألة مﻌقدة ﺃو مستﺤيﻠة ،ولﻜنﻪ ﻳتساءﻝ عما اﺫا
اﺻبﺤنا عﻠﻰ قناعة بأن ﻫﺬﻩ المسألة ﺃﺻبﺤﺖ ﺗشﻜل لنا مشﻜﻠة ﺣقيقية ،وﻳقوﻝ” :ﺁن اﻷوان
لوﺿﻊ ﻫﺬﻩ القﻀية موﺿﻊ التنﻔيﺬ ،وﺗﻜاﺗﻒ ﻛافة الجﻬوﺩ من ﺃﺟل الﺤد منﻬا“.
وﻳشيﺮ القانونﻲ ﺻوﻑ ،الﻰ ﺃن التﻌدﻳل القانونﻲ وﺇن ﻛان من ﺻالﺣياﺕ المشﺮﻉ
الﻔﻠسﻄينﻲ” ،الﻐائﺐ ﺃﺻال“ وﻫو المجﻠﺲ التشﺮﻳﻌﻲ ،اإل ﺃن الﺮئيﺲ الﻔﻠسﻄينﻲ ووفقا
لﻠقانون اﻷﺳاﺳﻲ ،وبموﺟﺐ الماﺩة ) (43من القانون اﻷﺳاﺳﻲ ،ﻳمتﻠﻚ ﺻالﺣياﺕ ﺇﺻداﺭ
قﺮاﺭ بقانون فﻲ ﺣالة الﻀﺮوﺭة.
وﻳﻀيﻒ مدﻳﺮ ﺩائﺮة اﻻﺳتشاﺭاﺕ القانونية فﻲ ﺭئاﺳة الوﺯﺭاء ،قائ ﹰال” :ﻏيﺮ ان الﻌمل وبﺤسﺐ
عﻠمﻲ وﺇﻃالعﻲ ﺟاﺭ لتﻌدﻳل القانون بأﻛمﻠﻪ ،وقد ﺗﻢ وﺿﻊ مسوﺩة قانون ﺷاﺭﻛﺖ فيﻬا
ﻛل ﺃﻃياﻑ الﻌمل القانونﻲ ،الﻌامة والﺨاﺻة ،والمﺆﺳساﺕ الﺤقوقية ،ومﺆﺳساﺕ المجتمﻊ
المدنﻲ،و ﺃنﻪ فﻲ مﺮاﺣل اﻻقﺮاﺭ.
وﻳﻌتقد ﺻوﻑ ﺃن المﻌالجة ﻳجﺐ ﺃن ﺗﻜون ﺷامﻠة وﺟﺬﺭﻳة ،وليسﺖ مﺤﺼوﺭة فقﻂ فيما
ﻳتﻌﻠﻖ بقتل النساء ،بل ﺃﻳﻀا باﻻعتداءاﺕ عﻠﻰ المﺮﺃة ،بﻜافة ﺃﺷﻜالﻬا ،وﺗجسيد ﺫلﻚ من
ﺧالﻝ قانون اﻷﺣواﻝ الشﺨﺼية ،والﻌقوباﺕ ،واإلﺟﺮاءاﺕ القﻀائية ،والمﺤاﻛماﺕ ،ومﺤاﻛﻢ
اﻷﺳﺮة ،وﺩوائﺮ اﻷﺳﺮة ،ﺣتﻰ نﺤقﻖ ﺃﻫدافنا ،فـ ”موﺿوﻉ اﻻعﺬاﺭ المﺨﻔﻔة ﻻ عالقة لﻪ
بالشﺮﻳﻌة اﻻﺳالمية ،انما مﺮﺗبﻂ بﺨﺼوﺻية ﺗاﺭﻳﺨية وعقﻠية المشﺮﻉ الﻌﺮبﻲ“.

اﺣداﺙ التﻐييﺮ..مﻬمة الجميﻊ
وﺗقوﻝ ﻃالبة الﺨدمة اﻻﺟتماعية فﻲ ﺟامﻌة القدﺱ المﻔتوﺣة الﻬام مسﻌوﺩ” :القانون ﻫو
الﺬﻱ ﻳﺤد من الجﺮائﻢ ،وليﺲ عقﻠية الناﺱ ،التﻲ ﺗﺤتاﺝ الﻰ عقوﺩ من الﺰمن ﺣتﻰ ﺗتﻐيﺮ،
فﻜل ﺗجاﺭب الﻌالﻢ فﻲ التﻐييﺮ ﺗمﺖ بﻄﺮﻳقة ممنﻬجة ومﺨﻄﻂ لﻬا ،ولوﻻ ﺫلﻚ لما ﺣﺼل
التﻐييﺮ“.
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وﺗﺮﻯ ﺣنين مﺤمد ،وﻫﻲ ﺧﺮﻳجة ﺟامﻌية ،ان ”قﻠة الوعﻲ بالقوانين المﻌموﻝ بﻬا فﻲ
المﺤاﻛﻢ ،فيما ﻳتﺼل بقﻀاﻳا القتل عﻠﻰ ﺧﻠﻔية ما ﻳسمﻰ ﺷﺮﻑ الﻌائﻠة ،نتيجة مباﺷﺮة لقﻠة
التﺤﺮﻛاﺕ التوعوﻳة والمﺤاﺿﺮاﺕ التﻲ ﻳجﺐ ان ﺗستﻬدﻑ ﻛافة ﺷﺮائﺢ النساء“.
ﻫﻜﺬا ما ﺯالﺖ قﻀية القتل عﻠﻰ ﺧﻠﻔية ”ﺷﺮﻑ الﻌائﻠة“ واﺣدة من المشاﻛل التﻲ ﺗﺆﺭﻕ
المجتمﻊ الﻔﻠسﻄينﻲ بشﻜل ﻛبيﺮ ،وﺗﺤتاﺝ مﻌالجتﻬا لتﻜاﺗﻒ ﺟﻬوﺩ ﺷﺮائﺢ المجتمﻊ ﻛافة،
وبشﻜل باﺕ مﻠﺤاﹰ فﻲ ﻇل اﺳتمﺮاﺭ ﻫﺬﻩ الﻈاﻫﺮة ،فﻬل نﺤن ﺟميﻌا مستﻌدون ،لتﺤﺮﻙ ﺳﺮﻳﻊ
وفاعل ﻳﻀﻊ ﺣداﹰ لﻬﺬﻩ الﻈاﻫﺮة؟!

قتـل النسـاء بين الثقافة السائدة و القانون -

٣٧

ﺣين ﻳﻜون القانون وﺳيﻠة عقاب لﻠﻀﺤية ﺩون الجانﻲ
بقﻠﻢ :مﺮام ﺳالﻢ ولبنﻰ ﺧﻠيﻔة
»ﻻ ﺃﺣد ﻳﻌﻠﻢ مﺼيﺮﻫا او ﺃﻳن ﺫﻫبﺖ ..ﻫل قتﻠوﻫا؟ ..ﻫل اﺭﺳﻠوﻫا الﻰ مﺆﺳسة ما؟..ﻻ نﻌﻠﻢ،
ﻻ اﺣد ﻳﻌﻠﻢ« بﻬﺬﻩ الﻜﻠماﺕ ﺗنﻬﻲ )ن.ﺵ( ﺣدﻳثﻬا ،و ﺗﺮفﺾ ان ﺗﻀيﻒ ﺃﻳة مﻌﻠوماﺕ
ﺃﺧﺮﻯ) .ﺭﻳما() (٣فتاة ﻻ ﻳتجاوﺯ عمﺮﻫا الﺨامسة عشﺮ ،ﺗﻌانﻲ من مﺮﺽ عقﻠﻲ ،ﺻمتﻬا ﻳوﺣﻲ
لﻚ ﺃن ﻫناﻙ ﺳﺮاﹰ ﻛبيﺮاﹰ ﺗﺨﻔيﻪ او ﻳثقﻠﻬا وﻻ ﺗقوﻯ عﻠﻰ اﻻفﺼاﺡ عنﻪ ،لﻜن الﺼدفة ﺗﻜشﻒ ما
ﻳﺨتﻠﺞ فﻲ ﺻدﺭﻫا ،ﻃﻔل ﺻﻐيﺮ ﻳنمو فﻲ ﺃﺣشائﻬا ﻳقتﺮب ﺧﺮوﺟﻪ لﻠﺤياة!
ﺗﺤقيقاﺕ الشﺮﻃة واﻻﻫل ﺗتوﺻل الﻰ ان ﺷقيقﻬا البالﻎ  ٢٢عاما ،قام باﻏتﺼابﻬا عﻠﻰ مداﺭ
ﺛالﺙ ﺳنواﺕ.
ﻫﺬا ﻛل ما ﺗﺤدﺛنﻲ بﻪ )ن.ﺵ( الشاﻫدة عﻠﻰ ﻫﺬﻩ القﻀية ،التﻲ ﺗنتﻬﻲ بﺈﺧتﻔاء المولوﺩ
الﺬﻱ ﻛان ﻳنتﻈﺮ ان ﺗنجبﻪ ﺭﻳما ،واﺻابﻊ اﻻﺗﻬام ﺗتوﺟﻪ الﻰ اﻻب وﺗتﻬمﻪ بقتل ﺣﻔيدﺗﻪ.
)ﺳﻬﻰ( )(٤ﻫﻲ ﺣالة من بين عدة فتياﺕ ﺗﻌﺮﺿن لالﻏتﺼاب ﺩاﺧل المنﺰﻝ ،ﺳواء من اﻻب او
من اﻻﺥ ،وﺭبما ﻛانﺖ ﺭﻳما مﺤﻈوﻇة ﻛونﻬا بقيﺖ عﻠﻰ قيد الﺤياة ،فﻐيﺮﻫا من الﻔتياﺕ ﺗﻢ
قتﻠﻬن بﻌد اﻛتشاﻑ ﺗﻌﺮﺿﻬن لالﻏتﺼاب من افﺮاﺩ فﻲ الﻌائﻠة.
وﺗﺮﻯ مدﻳﺮة مﺮﻛﺰ اﺭﺷاﺩ المﺮﺃة فﻲ الﺨﻠيل ،ﺁماﻝ الجﻌبة ان المستوﻯ المﻌيشﻲ و الثقافﻲ
ﻳﻌتبﺮان من ﺃﻫﻢ اﻻﺳباب اﻻﺳاﺳية لوقوﻉ ﺣاﻻﺕ اﻻﻏتﺼاب ﺩاﺧل الﻌائﻠة ،موﺿﺤة ان
»ﻫﺬﻩ الﺤاﻻﺕ ﻫﻲ اﻻﺻﻌﺐ من ﺣيﺚ التدﺧل ،بسبﺐ التﻜتﻢ الشدﻳد من الﻌائﻠة ﺣوﻝ
الﻔاعل« ،اﻻ انﻪ فﻲ ﺣاﻻﺕ وﺟوﺩ مﺮافقة مﻊ الﻀﺤية ﻳﻔتﺢ المجاﻝ ﺃمام اﻳجاﺩ ﺣل مناﺳﺐ
لمثل ﻫﺬﻩ القﻀاﻳا بشﻜل ﻳسﻬﻢ فﻲ انﻬاء مﻌاناة الﻀﺤاﻳا ،من ﺧالﻝ ﺗقدﻳﻢ الﻌالﺝ لﻠﻔتاة
)الﻀﺤية( بمساعدة المﺮافقة ،ﺩون عﻠﻢ اﻻﻫل ،ﺣتﻰ ﺗﻀﻊ ﻃﻔﻠﻬا ،وﻳتﻢ نقﻠﻪ الﻰ مﻜان
مناﺳﺐ لتﺮبيتﻪ«.
وﺗشيﺮ الجﻌبة الﻰ اﺣدﻯ الﺤاﻻﺕ التﻲ ﺃﺗﺖ الﻰ مﺮﻛﺰ الﺨﻠيل ،وﻛانﺖ ﺗتﻌﺮﺽ لالﻏتﺼاب من
ﺃﺧيﻬا ،ﺣيﺚ ﺗمﺖ متابﻌة ﺣالتﻬا ،وبسبﺐ اﻛتشاﻑ اﻻﻫل انﻬا ﺣامل ﺗﻢ نقﻠﻬا الﻰ مﺆﺳسة
 ٣اﺳﻢ ﻣﺴﺘﻌﺎر
 ٤اﺳﻢ ﻣﺴﺘﻌﺎر
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لﻠﻌناﻳة بﻬا ،و »ﺣتﻰ اﻻن ﻳﺮفﺾ اﻻﻫل ﺯﻳاﺭﺗﻬا او التﻌامل مﻌﻬا وﻳﻔﻀﻠون بقائﻬا فﻲ
المﺆﺳسة ﺧوفا من ﻛالم الناﺱ«.
وﻻ ﻳﻔﺮﻕ القانون الﻔﻠسﻄينﻲ ،الﺬﻱ ﻳستند لﻠقانون اﻻﺭﺩنﻲ عام  ١٩٦٠بين السﻔاﺡ
واﻻﻏتﺼاب ﺩاﺧل الﻌائﻠة ،ﻛما ﺗﺆﻛد المﺤامية ﻫيام قﻌقوﺭ ،موﺿﺤة ان القانون ﻳﻌاقﺐ
عﻠﻰ اﻻﻏتﺼاب بالﺤبﺲ مﻊ اﻻﺷﻐاﻝ الشاقة لمدة ﻻ ﺗقل عن  ٥ﺳنواﺕ ،فيما ﻳتﻢ مﻌاقبة
الﻄﺮفين الﻠﺬﻳن ﻳﺮﺗﻜبان السﻔاﺡ ،بالﺤبﺲ لﻔتﺮة ﻻ ﺗقل عن  ٣ﺳنواﺕ .وﻳﻌتبﺮ )القانون(
ان ﺃﻳة ﺣالة اﻏتﺼاب ،ﺗتﻢ من قبل اﺣد افﺮاﺩ الﻌائﻠة لﻠﻔتاة ،ﺳﻔاﺡ قﺮبﻰ ،وبالتالﻲ ﻳتﻢ
مﻌاقبة الﻄﺮفين ،و«ﻫﺬا القﺼوﺭ ﻳأﺗﻲ نتيجة لﺼياﻏة القانون الﺬﻱ ﻻ ﻳستثنﻲ اﻻﻏتﺼاب
من الماﺩة التﻲ ﺗتﺤدﺙ عن السﻔاﺡ«.
و ﺗشيﺮ المﺤامية قﻌقوﺭ الﻰ انﻪ ﺗﻢ ﺗﻄبيﻖ ﻫﺬا القانون فﻲ ﻛثيﺮ من الﺤاﻻﺕ ،ومن بينﻬا
ﺣاﺩﺛة اعتداء ﺃب عﻠﻰ ابنتيﻪ البالﻐتين )اﺣداﻫن ﻛانﺖ ﺗﻌانﻲ من ﺗﺨﻠﻒ عقﻠﻲ( ،و بﻌد ﺷﻜوﻯ
قدمﻬا اﻻﺥ عﻠﻰ اﻻﻃﺮاﻑ الثالﺙ )اﻻب وابنتيﻪ( ﺗﻢ اعتقالﻬﻢ ،و ﺩفﻊ اﻻب ﻛﻔالة ،وبقيﺖ
الﻔتاﺗان فﻲ السجن عﻠﻰ الﺮﻏﻢ من ﺗﻌﺮﺿﻬن لالﻏتﺼاب عﻠﻰ مداﺭ ﺳنواﺕ عدة.
وليﺲ بﻌيدا عما ﺳﻠﻒ فقد ﺗﻌﺮﺿﺖ فتاة اﺧﺮﻯ لالﻏتﺼاب من والدﻫا ،ولقيﺖ ﺩعما من
والدﺗﻬا اﻻ ان ﺭفﺾ الﻌائﻠة اﻻفﺼاﺡ عن الﺤاﺩﺛة اﺩﻯ الﻰ ﻃالﻕ الوالدﻳن ،وﺗﻌانﻲ الﻔتاة
اﻻن من ﺃمﺮاﺽ نﻔسية وﺻﺤية و ﺗﺨﻀﻊ لﻠﻌالﺝ ،فيما افﻠﺖ الجانﻲ من الﻌقاب ،وﺩفﻌﺖ
الﻀﺤية ووالدﺗﻬا الثمن مﺮة اﺧﺮﻯ.
وﻳﺆﺩﻱ ﺗﻌامل القانون مﻊ ﻫﺬﻩ القﻀاﻳا عﻠﻰ انﻬا قﻀاﻳا ﺳﻔاﺡ ،وليﺲ ﻛقﻀاﻳا اﻏتﺼاب الﻰ
مﻌاقبة الﻀﺤية بﻀﻌﻒ ما ﺗتﻢ بﻪ مﻌاقبة الجانﻲ )ان ﺗمﺖ مﻌاقبتﻪ( ،ما ﻳدفﻊ المﺆﺳساﺕ
النسوﻳة والﺤقوقية ،لﻠسﻌﻲ من اﺟل ﺗﻐييﺮ المواﺩ المتﻌﻠقة بﻬﺬا الشأن ،لﻠﺤد من الﻈﻠﻢ
الناﺗﺞ عن نﺼوﺹ قانونية ﺗﻌتبﺮ وليدة السﻠﻄة الﺬﻛوﺭﻳة ،وﺫلﻚ من ﺧالﻝ مشﺮوﻉ قانون
عقوباﺕ فﻠسﻄينﻲ ﺟدﻳد ،لﻢ ﻳتﻢ اقﺮاﺭﻩ ﺣتﻰ اﻻن.
وﺗﺮﻯ المﺤامية قﻌقوﺭ ان الجسﻢ القانونﻲ فﻲ فﻠسﻄين ،ﻳﻌانﻲ من ﺫﻫنية ﻏيﺮ قاﺩﺭة عﻠﻰ
التﺤﻠيل ،ﺗستند لمﻔاﻫيﻢ مسبقة ﺣوﻝ بﻌﺾ القﻀاﻳا ،وعﻠيﻪ فﺈن ﺣماﻳة ﺣقوﻕ الﻔتياﺕ ﺗأﺗﻲ
من ﺧالﻝ ﺻياﻏة قانون ﻳستﻄيﻊ ﺗﺤقيﻖ الﻌدالة ،واﻳجاﺩ ﺫﻫنية متﻔتﺤة ﻻ ﺗﺨﻀﻊ لمﻌاﻳيﺮ
مجتمﻌية ،ﺗﺆﺛﺮ عﻠﻰ الﺤﻜﻢ السﻠيﻢ.
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الﻌقاب والقتل بﺤﻜﻢ الشبﻬة واﻻقاوﻳل
بقﻠﻢ :مﻲ ﺯﻳاﺩة
ﻛانﺖ الساعة ﺗشيﺮ الﻰ منتﺼﻒ النﻬاﺭ ،الشمﺲ عموﺩﻳة والﺤﺮاﺭة بﻠﻐﺖ اوﺟﻬا فﻲ ﺫلﻚ
اليوم ،فاﺳتﻐل اﻻﺷقا ُء ووالدﻫﻢ لجوء ﺳﻜان المنﻄقة الﻰ مناﺯلﻬﻢ لﻠﻬﺮوب من قيﻆ
الﺼيﻒ ،وﺗسﻠﻠوا الﻰ اﺭﺽ مﻬجوﺭة ﻳمﻠﻜﻬا ﺃﺣد ﺃقاﺭبﻬﻢ ،وبدﺃوا بتنﻔيﺬ المﻬمة” ،ﻏسل
الﻌاﺭ الﺬﻱ الﺤقتﻪ بﻬﻢ ﺷقيقتﻬﻢ“ ،وﺷﺮعوا بﻀﺮب اﻻبنة ﻏيﺮ ﺁبﻬين باﺳتجدائﻬا ،وبأنﻬا لﻢ
ﺗﺮﺗﻜﺐ اﻱ ﺟﺮم ﻳﻠﺤﻖ بﻬﻢ الﻌاﺭ ،لﻜن القﺮاﺭ ﻛان قد اﺗﺨﺬ ولﻢ ﻳﻜن لتوﺳالﺗﻬا ومناﺷداﺗﻬا
اﻱ ﺻدﻯ فﻲ قﻠوبﻬﻢ ،لﻜن الﻔتاة وﺭﻏﻢ ﺫلﻚ ﻛانﺖ ”مﺤﻈوﻇة“ ،ﺣيﺚ انقﺬﺗﻬا الشﺮﻃة التﻲ
وﺻﻠﺖ المﻜان بﻌد ان ﺷاﻫد اﺣد الجيﺮان ما ﻳجﺮﻱ ،ولوﻻ ﺫلﻚ ﻻﺿيﻒ اﺳمﻬا الﻰ قائمة
ﺿﺤاﻳا القتل عﻠﻰ ﺧﻠﻔية ﺷﺮﻑ الﻌائﻠة.
لﻢ ﺗﻜن ﻫﺬﻩ الﻔتاة اﻻ ﺿﺤية لسوء الﻔﻬﻢ والسيﺮ ﺧﻠﻒ اﻷقاوﻳل والتﻌامل مﻌﻬا ﻛﺤقائﻖ،
اﺭﺗباﻃا بﺤاﺩﺙ عابﺮ ﺗﻌﺮﺿﺖ لﻪ ،عندما اﺿﻄﺮﺕ فﻲ ﺃﺣد اﻻﻳام ،وبسبﺐ مقتﻀياﺕ عمﻠﻬا ان
ﺗﺨﺮﺝ من القﺮﻳة التﻲ ﺗقﻄن فيﻬا الﻰ المدﻳنة ،واﺛناء ﺫلﻚ ﺗوقﻔﺖ ﺳياﺭة بجواﺭﻫا وعﺮﺽ
عﻠيﻬا السائﻖ ﺇﻳﺼالﻬا ،وبنية ﻃيبة ،وافقﺖ الﻔتاة وﺭﻛبﺖ فﻲ السياﺭة ،ولﻜن السائﻖ ﺃﺛاﺭ
ﺭﻳبتﻬا ،وﺣين ﺣاوﻝ ﺗجاوﺯ ﺣدوﺩﻩ مﻌﻬا ،ما ﻛان منﻬا اﻻ ان فتﺤﺖ باب السياﺭة وقﻔﺰﺕ
منﻬا ،اﻻمﺮ الﺬﻱ ﺷاﻫدﻩ ﺷاب ﻳﻌﺮﻑ اﺣد اﺷقائﻬا ،ﺣيﺚ ﺳاﺭﻉ ﻻﺧباﺭ ﺷقيقﻬا ،مﻊ بﻌﺾ
»البﻬاﺭاﺕ« التﻲ ﻻ ﺗﻜاﺩ ﺗﺨﻠو منﻬا الﺮواﻳاﺕ ﺣين ﻳتﻌﻠﻖ اﻷمﺮ بﺤاﺩﺛة من ﻫﺬا النوﻉ ،لتوﺿﻊ
عﻠﻰ ﺳﻜة الﻄﻌن بالشﺮﻑ فﻲ مجتمﻌنا الشﺮقﻲ المﺤافﻆ.
ﻫﻜﺬا وﺭﻏﻢ ان ﻫﺬﻩ الشابة الﻌشﺮﻳنية ﺩافﻌﺖ عن مﺤاولة المساﺱ بﻬا ،فان المجتمﻊ لﻢ
ﻳﺮﺣمﻬا ووﺿﻌﻬا فﻲ ﺩائﺮة اﻻﺗﻬام ،اﻻمﺮ الﺬﻱ ﺳﺮعان ما ﺗﻄوﺭ بسبﺐ الﺮواﻳة الﺨاﻃﺌة او
المقﻠوبة التﻲ وﺻﻠﺖ عائﻠتﻬا ،ونسجﺖ ﺣوﻝ ﺳقوﻃﻬا من السياﺭة ،ﺩون الﻌﻠﻢ بﺤيثياﺕ
ما ﺟﺮﻯ ،وعﻠيﻪ ولﻜﻲ ﻳﺮﺿﻲ الوالد وابناءﻩ اﻻقاﺭب والمجتمﻊ ،ﺳاﺭعوا الﻰ اقتياﺩ ابنتﻬﻢ
وﺿﺮبﻬا وﻛاﺩوا ﻳقتﻠونﻬا لوﻻ الﺼدفة التﻲ انقﺬﺗﻬا.
وﺗﻌيد قﺼة ﻫﺬﻩ الﻔتاة ﺗﻜﺮاﺭ ﻃﺮﺡ السﺆاﻝ المتﻌﻠﻖ بﺼوابية ومنﻄقية اﺭﺗﻜاب مثل ﻫﺬﻩ
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الجﺮائﻢ التﻲ ﺗستﻬدﻑ نساء لمجﺮﺩ الشﻜوﻙ ،وبسبﺐ ﺃقاوﻳل الناﺱ والمجتمﻊ المﺤيﻂ،
ﺩون ان ﻳﻠتﻔﺖ اﻻﻫل الﻰ بناﺗﻬﻢ او ﻳثقوا بﺮواﻳاﺗﻬن ،ﻛما ﺗشيﺮ اﻻﺧﺼائية اﻻﺟتماعية فﻲ
البيﺖ اﻵمن ﺳماﺡ الشامﻲ.
وﺗوﺿﺢ الشامﻲ ﺃن عالقة اﻷﻫل بأبنائﻬﻢ ﺗﻌتمد عﻠﻰ التنشﺌة اﻻﺟتماعية فﻲ االمﺮﺣﻠة
اﻻولﻰ ،التﻲ ﺗﺤدﺩ بشﻜل ﻛبيﺮ ﺳﻠوﻙ ومساﺭ اﻻبناء ،الﺬﻱ ﻳﻌتمد فﻲ اﺣد اﺳسﻪ عﻠﻰ عالقة
اﻻب باﻻم ،والوالدﻳن باﻻبناء ،واﻻبناء باقﺮانﻬﻢ ،والوالدﻳن بأقﺮان ابنائﻬﻢ.
وﺗقوﻝ :نﺤن مجتمﻊ ﺷﺮقﻲ ﻳﻌﻄﻲ ﺃﻫمية ﻛبﺮﻯ لما ﻳقولﻪ اﻵﺧﺮون ،وﺧاﺻة ان ﻛان اﻻمﺮ
ﻳتﻌﻠﻖ بالﺰوﺟة ﺃو اﻷم او اﻻبنة ،وﻫﺬا ﻛﻠﻪ نابﻊ من التقاﺭب المجتمﻌﻲ ،فاﻷﺳﺮة بﻄبيﻌتﻬا
ﺗتأﺛﺮ بأﺣاﺩﻳﺚ اﻵﺧﺮﻳن ،ﺣتﻰ وﺇن ﻛانﺖ ﺗثﻖ بأبنائﻬا» ،لﻜنﻲ ﻻ ﺃعمﻢ ﺣدﻳثﻲ ﻫﺬا عﻠﻰ
الجميﻊ ﺭﻏﻢ ﺃن النسبة اﻷﻛبﺮ من مجتمﻌنا ﻛﺬلﻚ«.
وﺗوﺿﺢ الشامﻲ ان مجتمﻌاﺗنا الشﺮقية ﺗﺨﻀﻊ لثقافة وعاﺩاﺕ وﺗقاليد ،قد ﺗﻜون مجﺤﻔة
وﻏيﺮ منﺼﻔة ﺣين ننﻈﺮ لﻈﺮوﻑ الﺰمان والمﻜان الﺬﻱ نﻌيشﻪ ،لﻜننا ﺭﻏﻢ ﺫلﻚ مجبﺮﻳن
عﻠﻰ اﻻنسياﻕ لﻬا ،والتأقﻠﻢ مﻌﻬا ،عﻠﻰ الﺮﻏﻢ من ﺃننا فﻲ ﺯمن اإلنتﺮنﺖ ،واﻻنﻔتاﺡ الﺬﻱ
قد ﻳسﻬﻢ فﻲ بﻌﺾ السﻠوﻛياﺕ السﻠبية ﺧاﺻة ﺩاﺧل اﻷﺳﺮ التﻲ ﻳﻐيﺐ النقاﺵ والﺤواﺭ
والتواﺻل بين افﺮاﺩﻫا.
وﺗشيﺮ الﻰ ما نسميﻪ »ﺳمﻌة الﻔتاة« التﻲ ﻳﻌمل الجميﻊ عﻠﻰ ﺻيانتﻬا انﻄالقا من قناعة
مجتمﻌية انﻪ ان ﺗﻢ المساﺱ بﻬا فان ﺻوﺭة الﻌائﻠة باﺳﺮﻫا ﺗتﻬشﻢ ،موﺿﺤة ان اﻻﺳاﺱ
ﻫو ان ﻳﻜون ﻛل ﻫﺬا مﺮﺗبﻂ بالﻌالقاﺕ ﺩاﺧل اﻻﺳﻰﺭة والتواﺻل بين اﻻباء واﻻبناء ﻛاﺣد
مﺤدﺩاﺕ السﻠوﻙ.
وﺗتابﻊ» :ﻻ ﻳمﻜننا ﺃن نقﺼﻲ ماﻳﻠﻌبﻪ الوﺿﻊ اﻻقتﺼاﺩﻱ وﺗأﺛيﺮﻩ عﻠﻰ البيﺌة التﻲ ﺗتﺮعﺮﻉ
فيﻬا الﻔتاة ،والﺬﻱ قد ﻳشﻜل – بﻄﺮﻳقة ﺃو بأﺧﺮﻯ -ﺩافﻌاﹰ لالنﺤﺮاﻑ ،فالﺤالة اﻻقتﺼاﺩﻳة
السيﺌة لبﻌﺾ اﻷﺳﺮ ،قد ﺗﺨﻠﻖ ﺣالة من التشﺮﺩ ،ﻛوﺟوﺩ فتياﺕ ﺧاﺭﺝ المدﺭﺳة لﻠﻌمل
بسبﺐ مﺮﺽ ﺃﺣد الوالدﻳن ،ما قد ﻳجﻌﻠﻬا عﺮﺿة لالﺳتﻐالﻝ وبالتالﻲ ﻳﻔتﺢ مجاﻻﺕ مﺨتﻠﻔة
لالنﺤﺮاﻑ«.
وﺗﺮﻯ الباﺣثة اﻻﺟتماعية الشامﻲ ،ان ﺭﺩوﺩ فﻌل اﻻﻫل المبنية عﻠﻰ اﺣاﺩﻳﺚ وﺭواﻳاﺕ ﺧاﻃﺌة،
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او مجﺤﻔة او مبالﻎ فيﻬا فﻲ مﻌﻈﻢ اﻻﺣيان )ﻛما ﺣﻜاﻳة الﻔتاة ﺳالﻔة الﺬﻛﺮ التﻲ ﺿﺮبﺖ
وﻛاﺩﺕ ﺗقتل ﻇﻠماﹰ( ،ﺗبدو امﺮ ﺩاﺭﺟا فﻲ مجتمﻌنا ،موﺿﺤة ان مﺤاﺳبة اﻻبناء عﻠﻰ اﻻﺧﻄاء
والسﻠوﻛياﺕ السﻠبية ،ﻳمﻜن ﺗﻔﻬمﻪ » لﻜنﻲ ﻻ ﺃعتبﺮ ﺃن القتل ﻫو الﺤل ،وﻻ ﻳمﻜن ان ﺃبﺮﺭ ﻫﺬا
الﻔﻌل الشنيﻊ ،الﺬﻱ ﻳﺨﻀﻊ لمﻌاﻳيﺮ المجتمﻊ الﺬﻛوﺭﻳة وﻳﺼنﻒ ﺗﺤﺖ مسمﻰ ﺷﺮﻑ الﻌائﻠة«.
وﻳقوﻝ )ﺭ.ﺯ( ،وﻫو ﺃب لﻌدة ابناء وبناﺕ ،بأن المسألة مبنية عﻠﻰ الثقة المتباﺩلة بين اﻵباء
وابنائﻬﻢ وبناﺗﻬﻢ ،ﻛأﺳاﺱ لتﺨﻄﻲ ﺭﺩوﺩ الﻔﻌل المتﻌﻠقة باﻻﺷاعاﺕ وﻛالم الناﺱ ،التﻲ قد
ﺗمﺲ اﺣدﻯ الﻔتياﺕ او النساء .وﻳوﺿﺢ» :بقدﺭ ﺛقتﻲ بتﺮبيتﻲ ﻷبنائﻲ وبناﺗﻲ ،فﺈن موﺿوﻉ
ﺃﺣاﺩﻳﺚ الناﺱ ﻳأﺧﺬ ﺣيﺰا فﻲ بالﻲ ،ومن اﻷمﺮ الﻄبيﻌﻲ ﺃن ﺃﺗأﻛد من ﺻﺤة ما قد ﻳقاﻝ عن
ابنتﻲ ﺃو ﺯوﺟتﻲ ..ﻛل ﺫلﻚ ﻳﻌوﺩ لﻠتﺮبية ..من الممﻜن ﺃن ﺃعوﺩ لﻠبيﺖ وﺃبدﺃ بﻀﺮب ابنتﻲ،
ومن الممﻜن ﺃﻳﻀا ﺃن ﺃﺗناقﺶ مﻌﻬا وﺃفﻬﻢ الﺤقيقة منﻬا ،وقد ﺗﻜون مﻈﻠومة ،وﻫﺬا ﻳﻌتمد
عﻠﻰ ﻃبيﻌة المشﻜﻠة ﺃو الشﻜوﻯ«.
وﻳﻀيﻒ :ان ﻛانﺖ التﺮبية ﺻﺤيﺤة ،والﻌالقة والتواﺻل قائﻢ بين اﻵباء واﻻبناء ،فﺈن ابنتﻲ
ﺳتﺨبﺮنﻲ بﺤقيقة ما ﺟﺮﻯ ﺣين ﺗﺨﻄﻲء ،قبل ﺃن ﻳﺼﻠنﻲ ﺃﻱ ﻛالم من الناﺱ ،وﺇن ﻛنﺖ ﺃعﻠﻢ
بالموﺿوﻉ من قبل ،فﻬﺬا ﺳيﺼدم الشﺨﺺ الواﺷﻲ ﺇن ﺣاوﻝ ﺗﻀﺨيﻢ اﻻمﺮ.
وﻳقوﻝ» :ﺃﺭﻯ ﺃن عدم ﺗﻔﺮﻍ اﻷب ،وﻃبيﻌة عالقتﻪ ﺩاﺧل البيﺖ ،ﺗجﻌل اﻻبناء ﻳنﻔﺮون وﻳﺨافون
منﻪ اﺣياناﹰ ،وبﺬلﻚ ﻻ ﻳﺨبﺮونﻪ بشﻲء ..ﺭﺩة الﻔﻌل مﺮﺗبﻄة بﻌالقة اﻻب بابنتﻪ ،وﻃبيﻌتﻪ..
ﻫل ﻫو عﺼبﻲ ﺃم متﻔﻬﻢ ،وﻛيﻒ وﺻﻠﻪ الﺨبﺮ ،ﻛﻠﻬا ﺗﺆﺛﺮ ..ﺩائما الموﺿوﻉ المتﻌﻠﻖ بالﻔتاة
ﻳﺨتﻠﻒ وقﻌﻪ عن موﺿوﻉ اﻻبن ،ﻻعتقاﺩنا بأن الشاب ﺣين ﻳتجاوﺯ الثامنة عشﺮة من عمﺮﻩ،
ﻳﺼبﺢ مسﺆو ﹰﻻ عن نﻔسﻪ ،فﻲ ﺣين ﻳنﻈﺮ مجتمﻌنا لﻠﻔتاة وﻛانﻬا لوﺡ ﺯﺟاﺝ ﻳمﻜن ﻷﻱ
ﺷﻲء ان ﻳﺨدﺷﻪ وﻳشوﻫﻪ ..ﻳجﺐ عﻠﻰ اﻻﻫل ﺃن ﻳستﺨدمو ﺃﺳﻠوب التﻬدﻳد والﻌقاب بﺤدوﺩ
المنﻄﻖ والمﻌقوﻝ ،وان ﻳﻌﻄوا المشﻜﻠة ﺣجمﻬا الﻄبيﻌﻲ ﺩائما وﻻ ﻳتسﺮعوا فﻲ اﺣﻜامﻬﻢ
وﺭﺩوﺩ فﻌﻠﻬﻢ«.
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ﺗجاﺭب باﺣثاﺕ ﻳﻌمﻠن فﻲ ﺗوﺛيﻖ قﻀاﻳا قتل النساء
بقﻠﻢ :نﺮﺩﻳن ﺃبو نبﻌة
مجﺮﺩ التﻔاﺗة عابﺮة ﻳﻠقيﻬا المجتمﻊ نﺤو ﺟﺮائﻢ قتل النساء ﺣين ﺗقﻊ ،نﻈﺮة لﺤﻈية ﺳﺮعان
ما ﺗﻄوﻯ مثل ﻫﺬﻩ الجﺮائﻢ ،لتدوﺭ عجﻠة ﺣياة مﺮﺗﻜبيﻬا وﻛأن ﺷيﺌا لﻢ ﻳﻜن ،فالقاﺗل ﺳﺮعان
ما ﻳستأنﻒ ﺣياﺗﻪ فﻲ ﻇل ﺻمﺖ ﻳﺮقﻰ الﻰ ﺩﺭﺟة الﺤماﻳة والﺮعاﻳة المجتمﻌية ،وﺗنسﻰ
الﻀﺤية ،وان ﺫﻛﺮﺕ فال ﻳتجاوﺯ اﻻمﺮ ﺣدوﺩ الشﻔقة فﻲ ﺃﺣسن اﻻﺣواﻝ ،ﺃما القاﺗل فيتﺰوﺝ
وﻳﻌمل وﻳنﺨﺮﻁ فﻲ المجتمﻊ من ﺟدﻳد.
»ﺧالﻝ ﺳنواﺕ عمﻠﻲ الﺨمﺲ فﻲ مناﻃﻖ الجنوب بالﺨﻠيل وبيﺖ لﺤﻢ عﻠﻰ ﺗوﺛيﻖ قﻀاﻳا
القتل ،وﺛقﺖ الﻜثيﺮ من الﺤاﻻﺕ التﻲ ﺗنوعﺖ ﺃﺳاليبﻬا وﺟناﺗﻬا .ﻛانﺖ ﺗجﺮبة ﺻﻌبة،
فالمسﺆلية ﻛامﻠة ﺗﻠقﻰ عﻠﻰ المﺮﺃة ،التﻲ ﺗﻌاقﺐ ﺇما بالمقاﻃﻌة ﺃو بالﺬﻝ والﺤﺮمان من
ﺃوﻻﺩﻫا ﺃو بالقتل« قالﺖ انشﺮاﺡ ﺟﺮاﺩاﺕ ،الباﺣثة فﻲ مﺮﻛﺰ المﺮﺃة لالﺭﺷاﺩ القانونﻲ.
وﺗوﺿﺢ ﺟﺮﺩاﺕ» :فﻲ ﺣاﻻﺕ القتل ﻳنسﻰ ﺃن ﻫناﻙ امﺮﺃة قتﻠﺖ ،وﻳتﺮﻙ الﺮﺟل ليﻌيﺶ
ﺣياﺗﻪ الﻄبيﻌية ،فيتﺰوﺝ وﻳنجﺐ وﻳﻌمل ،وﻻ ﻳواﺟﻪ مشﻜﻠة مﻊ ﺃﻫﻠﻪ ،او مﻊ المجتمﻊ،
والقانون والقﻀاء ﻳﻔتﺤان امامﻪ بوابة الﻌﺬﺭ المﺤل ما ﻳشجﻊ عﻠﻰ اﺭﺗﻜاب الﻌدﻳد من ﺟﺮائﻢ
قتل النساء التﻲ ﺗتﻢ ﺣتﻰ ﻷﺳباب بﻌيدة عن ما ﻳسمﻰ »بشﺮﻑ الﻌائﻠة«.
وﺗﺮﻯ ﺟﺮﺩاﺕ ﺃن التوﺛيﻖ ﻳتيﺢ فﺮﺻة ﺗجنيد الﺮﺃﻱ الﻌام ﺿد ﺟﺮائﻢ القتل ،وﻳﻌﻜﺲ الجانﺐ
اﻻنسانﻲ فﻲ ﺣياة الﻀﺤية ،وﻳوﺿﺢ الﻈﺮوﻑ البيﺌية التﻲ ﻛانﺖ ﺗﻌيشﻬا وﺃﺛﺮﻫا عﻠﻰ ﺳﻠوﻛﻬا
ومﻌﺮفة الدوافﻊ الﺤقيقية لﻠقتل .وﺗشيﺮ الباﺣثة الﻰ المشاﻛل والمﻌيقاﺕ التﻲ ﺗﻌتﺮﺽ مثل
ﻫﺬا الﻌمل )التوﺛيﻖ( ،وما ﺗواﺟﻬﻪ من عقباﺕ فﻲ عمﻠﻬا ،مثل ﺗﻌدﺩ مﺼاﺩﺭ المﻌﻠوماﺕ،
والمواعيد المتقﻠبة من قبل الشﺮﻃة ﺃو وﺣدة ﺣماﻳة اﻷﺳﺮة والنيابة ،بسبﺐ ﻃبيﻌة عمﻠﻬﻢ،
والﻄوﺭاﺉ التﻲ ﺗﺤدﺙ مﻌﻬﻢ ،وعدم ﺗﻌاون ﺃﻫل الﻀﺤية فﻲ اعﻄاء المﻌﻠوماﺕ ،ﺧاﺻة وﺃنﻬﻢ
ﻳشﻜﻠون فﻲ بﻌﺾ اﻷﺣيان مﺼدﺭ ﺧﻄوﺭة عﻠﻰ الباﺣثة.
ومن بين الﺤاﻻﺕ التﻲ وﺛقتﻬا ﺟﺮﺩاﺕ ﺗشيﺮ الﻰ ﺗﻔاﺻيل قﺼة ﺃﺛﺮﺕ بﻬا ،وما ﺯالﺖ
ﺗﻔاﺻيﻠﻬا عالقة فﻲ ﺫاﻛﺮﺗﻬا ،ﻛما ﺗقوﻝ ،وﻫﻲ قﺼة فتاة ﺗﺰوﺟﺖ ﺣين ﻛانﺖ فﻲ السابﻌة
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عشﺮ من عمﺮﻫا ،وﺃنجبﺖ بنتين وولداﹰ ،وانﻔﺼﻠﺖ عن ﺯوﺟﻬا قبل وفاﺗﻬا بأﺭبﻌين ﻳوما.
وﺗوﺿﺢ الباﺣثة ﺟﺮاﺩاﺕ ان ﻫﺬﻩ الﻔتاة عانﺖ من ﻇﻠﻢ ﺯوﺟﻬا واﻷﻫل ،فﻌالقتﻬا مﻊ ﺃﻫﻠﻬا
ﻛانﺖ »مﻔﻜﻜة وﻏيﺮ متﺮابﻄة ,ولﻢ ﻳﺰوﺭوﻫا فﻲ منﺰلﻬا بﻌد ﺯواﺟﻬا ﺇﻻ فﻲ اﻷعياﺩ ,وﻛانوا
ﻳﺤتقﺮونﻬا عندما ﺗﻬﺮب من بيﺖ ﺯوﺟﻬا الﺬﻱ ﻛان ﻳﻌنﻔﻬا وﻳﻀﻄﻬدﻫا ،وﻳسﺊ مﻌامﻠتﻬا،
وﻳﺮﺟﻌونﻬا لمنﺰﻝ ﺯوﺟﻬا« ﺩون ﺣل اﻻﺷﻜالياﺕ التﻲ ﺗواﺟﻬﻬا ،فاﻷفﻀل لﻬﻢ وﺟوﺩﻫا عند
ﺯوﺟﻬا الﺬﻱ ﻳﺮﻳﺤﻬﻢ من مﺼﺮوفﻬا.
وﺗقوﻝ ﺟﺮﺩاﺕ :المﺆلﻢ فﻲ قﺼة ﻫﺬﻩ الﻔتاة ﺃن ﺯوﺟﻬا ﻛان ﻳشجﻌﻬا عﻠﻰ ﺷﺮب المواﺩ
المسﻜﺮة بشﻜل ﺩائﻢ ،وﺳﻠوﻙ مسﻠﻜياﺕ ﻻ ﺃﺧالقية ،ﺣيﺚ ﺃﺻبﺤﺖ عندﻫا ﺭﺩة فﻌل اﺯاء ما
ﻳقوم بﻪ ﺯوﺟﻬا وﺃﻫﻠﻬا .وﺗمﻀﻲ قائﻠة» :عندما قتﻠﺖ ﻫﺬﻩ الﻔتاة ﺗﺮﺩﺩﺕ ﺃقواﻝ ﺃنﻬا انتﺤﺮﺕ،
ﻛونﻬا ﻛانﺖ ﺣاولﺖ ﺳابقاﹰ اﻻنتﺤاﺭ عبﺮ ﺗناولﻬا ﻛمية من الﺤبوب ،لﻜن ﻫﺬﻩ المﺮة بﻌد
ﺗناوﻝ ﻛمية من مبيد ﺣشﺮﻱ ﺳام ﺟدا لﻠبﺮاﻏيﺚ ،ﺣيﺚ بقيﺖ فﻲ ﺣالة ﻏيبوبة لمدة  ٣ﺃﻳام
بﻌدﻫا فاﺭقﺖ الﺤياة« .وﺭﻏﻢ ما اﺷيﻊ عن انتﺤاﺭﻫا ،اﻻ ان التﺤقيقاﺕ التﻲ اﺟﺮﻳﺖ ،اﻇﻬﺮﺕ ﺃن
ﺷقيقﻬا ،وﺿﻊ ﺃمامﻬا ﺯﺟاﺟة مبيد ﺣشﺮﻱ ،بﻌد ان ﺃﺧﺮﺝ ﺃﺳﺮﺗﻪ من المنﺰﻝ ،وﺃمﺮﻫا بشﺮب
الﺰﺟاﺟة بﻌد ﺧﺮوﺟﻪ من عندﻫا.
وﺗقوﻝ الباﺣثة ﺟﺮاﺩاﺕ اﺳتناﺩا لما ﻛشﻔتﻪ التﺤقيقاﺕ فﻲ ﺟﺮﻳمة القتل ﻫﺬﻩ :فﻲ البداﻳة
ﺃقنﻊ ﺷقيﻖ الﻀﺤية اﻷﻃباء والشﺮﻃة بﻌدم مسﺆوليتﻪ عن الجﺮﻳمة ،وﺃنﻬا ﺃقدمﺖ عﻠﻰ
ﺫلﻚ نتيجة ﺧالفاﺕ مﻊ ﺯوﺟﻬا ،لﻜن ﺗﺤقيقاﺕ وﺗﺤﺮﻳاﺕ الشﺮﻃة بينﺖ ﺃنﻪ الجانﻲ ،وﺗﻢ القاء
القبﺾ عﻠيﻪ وﻫو موﺟوﺩ اﻻن فﻲ اﺣد مﺮﻛﺰ اإلﺻالﺡ والتأﻫيل .مشيﺮة الﻰ ﺃن الجانﻲ لﻢ
ﻳندم عﻠﻰ فﻌﻠتﻪ وﻳﺼﺮ عﻠﻰ ﺃنﻬا ”ﺗستﺤﻖ ﺫلﻚ“.

ﺗجﺮبة ﺃﺧﺮﻯ
وﺗتشابﻪ ﺣﻜاﻳاﺕ وﺁﺭاء الباﺣثاﺕ فﻲ ﻫﺬا الميدان واﻫميتﻪ المجتمﻌية الﺤقوقية ،ﺣيﺚ ﺗﺼﻒ
الباﺣثة فﻲ ﺟمﻌية الدفاﻉ عن اﻷﺳﺮة ،ﺳﻌاﺩ ﺷتيوﻱ ﺗجﺮبتﻬا فﻲ قﻀاﻳا التوﺛيﻖ بـ« المثيﺮة
والﺤﻠوة«.
وﺗقوﻝ ﺷتيوﻱ » :من ﺧالﻝ ﻫﺬﻩ التجﺮبة ﺗﻌﻠمﺖ الﻜثيﺮ من اﻷموﺭ ،ﺃﻫمﻬا مﻌﺮفة واقﻊ
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المجتمﻊ الﻔﻠسﻄينﻲ اﻻﺟتماعﻲ ،وﺛقافتة السائدة ﺗجاﻩ قﻀاﻳا المﺮﺃة والﻌنﻒ الﺬﻱ ﺗتﻌﺮﺽ
لﻪ وﺳيﻄﺮة الثقافة الﺬﻛوﺭﻳة ،وﻫﺬا اﻻمﺮ اﻛتسبتﻪ بالتجﺮبة والﺨبﺮة من ﺧالﻝ ﺳنواﺕ عمﻠﻲ
الﺨمﺲ فﻲ مناﻃﻖ ﺷماﻝ الﻀﻔة«.
وﺗﻀيﻒ » :التوﺛيﻖ ﺃﺿاﻑ لﻲ ﺧبﺮة ومﻌﺮفة واﺳﻌة فﻲ مجاﻝ عمﻠﻲ ،وﺧاﺻة فيما ﻳتﻌﻠﻖ
بجﺮائﻢ قتل النساء ،فﻠسﺖ بﺤاﺟة لقﺮاءة الﻜتﺐ لﻠﺤدﻳﺚ عن ﻫﺬا الموﺿوﻉ  ،فتنوﻉ اﻻماﻛن
والثقافاﺕ فﻲ المناﻃﻖ التﻲ ﺯﺭﺗﻬا من مﺨيﻢ ،مدﻳنة ،قﺮﻳة ،ﺃﺿاﻑ لﻲ الﻜثيﺮ من المﻌﻠوماﺕ
والﺨبﺮاﺕ ﺣوﻝ الﻌمل فﻲ قﻀاﻳا المﺮﺃة من ﺧالﻝ مقابﻠة النساء واﻻﺳتماﻉ لما مﺮﺭن بﻪ،
فﻀال عما ﺗﺮاﻛﻢ لدﻱ من عالقاﺕ مﻊ المﺆﺳساﺕ ﺫاﺕ الﺼﻠة بمثل ﻫﺬﻩ القﻀاﻳا ومتابﻌتﻬا«.
وﺗﺮﻯ ﺷتيوﻱ ان ﺃبﺮﺯ المشاﻛل التﻲ واﺟﻬتﻬا ﻛباﺣثة فﻲ ﻫﺬا الميدان ،ﺗتمثل فﻲ ﺗﻀاﺭب
المﻌﻠوماﺕ وﺻﻌوبة الﺤﺼوﻝ عﻠﻰ المﻌﻠومة الدقيقة ﺗجاﻩ الﺤالة موﺿﻊ البﺤﺚ ،وﺃﺣيانا
عدم ﺗﻌاون اﻷﻫل والشﺮﻃة والتﻌتيﻢ عﻠﻰ الﻜثيﺮ من المﻌﻠوماﺕ ،الﻰ ﺟانﺐ ﺭﺩة فﻌل اﻻﻫل
الﻌنيﻔة )فﻲ ﻛثيﺮ من اﻻﺣيان( ﺗجاﻩ اﻵﺧﺮﻳن نتيجة الﺤدﺙ الﺬﻱ ﻳﻌيشونﻪ.
ومن القﺼﺺ المﺤﻔوﺭة فﻲ ﺫاﻛﺮﺗﻬا فيما ﻳتﺼل بقﻀاﻳا قتل النساء التﻲ وﺛقتﻬا ،ﺗقوﻝ
الباﺣثة ﺷتوﻱ» :ﺻدمﺖ عندما ﺭﺃﻳﺖ ﺃﺥ الﻀﺤية اﻵﺧﺮ ،ﻳﺤمل مسدﺳاﹰ عﻠﻰ ﺧاﺻﺮﺗﻪ،
وﺃﻃﻔاﻝ ﺃﺧتﻪ المﻐدﺭوة الﺨمسة ﻳجﻠسون ﺣولﻪ ،وﺃعماﺭﻫﻢ ﺗتﺮواﺡ بين ﺛالﺙ وﺛمانﻲ ﺳنواﺕ،
وﻻ ﻳتوقﻔون عن البﻜاء ،ﺣينﻬا ﺷﻌﺮﺕ باﻻﺭﺗﻜاب والتﻬدﻳد ﻏيﺮ المباﺷﺮ من قيامﻪ باﻃالﻕ
الناﺭ عﻠﻲ فﻲ ﺃﻱ لﺤﻈة ،نتيجة لﺤﻈاﺕ الﻐﻀﺐ والتوﺗﺮ المﺤيﻂ بالﻌائﻠة ».
وﺗوﺿﺢ ﺷتيوﻱ :ﺗﻠﻚ الﻔتاة قتﻠﻬا ﺷقيقﻬا نتيجة ﺗﻜﺮاﺭ المشاﻛل بين ﺯوﺟﻬا وعائﻠتﻪ،
ولﻜثﺮة الشائﻌاﺕ ﺣوﻝ ﺳﻠوﻛياﺗﻬا الالﺃﺧالقية ومﻐاﺩﺭﺗﻬا منﺰلﻬا لساعاﺕ ﻃوﻳﻠة ،وﺿﻐﻂ
ﺣماﺗﻬا عﻠﻰ ﺯوﺟﻬا نتيجة الشائﻌاﺕ ،ﺣيﺚ ابﻠﻎ الﺰوﺝ ﺷقيقﻬا بشﻜوﻛﻪ فقام بقتﻠﻬا ﺩون
التﺤقﻖ من ﻫﺬﻩ الشائﻌاﺕ ،ليﻀاﻑ اﺳﻢ ﺿﺤية ﺃﺧﺮﻯ الﻰ قائمة ﺿﺤاﻳا القتل عﻠﻰ ﺧﻠﻔية
ما ﻳسمﻰ ﺷﺮﻑ الﻌائﻠة ،وﺩون اﻻلتﻔاﺕ لمﺼيﺮ ﺧمسة اﻃﻔاﻝ ﺣﺮموا امﻬﻢ لمجﺮﺩ ﺷﻜوﻙ.
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ﺩوامة قتل اﻻناﺙ ..مسﻠسل ﻳتواﺻل
بقﻠﻢ :نﻐﻢ اﺳماعيل
ﻳوﺛﻖ ﺗقﺮﻳﺮ ﺻاﺩﺭ عن مﺮﻛﺰ المﺮﺃة لالﺭﺷاﺩ القانونﻲ واﻻﺟتماعﻲ  29ﺣالة قتل ﻃالﺖ نساء وفتياﺕ
ما بين عامﻲ  2007و ،2010ﺗﺤﺖ عنوان ”ﺷﺮﻑ الﻌائﻠة“ وقﻌﺖ ﻛنتيجة لبﻌﺾ الﻌاﺩاﺕ والتقاليد
الموﺭوﺛة السائدة ،وﻛنتيجة لبﻌﺾ نﺼوﺹ القانون المتساﻫل مﻊ الجانﻲ ،والﺬﻱ ﻳﻔتﺢ الباب
امام مبﺮﺭاﺕ مﺮﺗﻜبﻲ ﻫﺬﻩ الجﺮائﻢ ،وﻫو ما ﻳبﺮﺯ ﺗﺤدﻳدا فﻲ الماﺩة ﺭقﻢ ) (98من قانون الﻌقوباﺕ
الﻔﻠسﻄينﻲ التﻲ ﺗنﺺ عﻠﻰ ”ﻳستﻔيد من الﻌﺬﺭ المﺨﻔﻒ ،فاعل الجﺮﻳمة الﺬﻱ ﺃقدم عﻠيﻬا بسوﺭة
ﻏﻀﺐ ﺷدﻳد ،ناﺗﺞ عن عمل ﻏيﺮ مﺤﻖ ،وعﻠﻰ ﺟانﺐ من الﺨﻄوﺭة ،ﺃﺗاﻩ المجنﻲ عﻠيﻪ“.
ومنﺤﺖ ﻫﺬﻩ الماﺩة القﻀاء ﺳﻠﻄة منﺢ الجانﻲ عﺬﺭاﹰ مﺨﻔﻔاﹰ ،اﻻمﺮ الﺬﻱ ﺟﻌل الباب مﻔتوﺣا امام
مﺮﺗﻜبﻲ ﺟﺮائﻢ قتل النساء لالفالﺕ من الﻌقاب ،او ﻻقﻔاﻝ قﻀاﻳاﻫﻢ باﺣﻜام بسيﻄة ﺗشﻜل عنﺼﺮ
ﺗشجيﻊ لمثل ﻫﺬﻩ الجﺮائﻢ ،وﺷتﻰ اﺷﻜاﻝ الﻌنﻒ اﻻﺧﺮﻯ التﻲ ﺗﺮﺗﻜﺐ ﺿد النساء.
ومن ﺃﺷد اﻻعتداءاﺕ قسوة التﻲ قد ﺗتﻌﺮﺽ لﻬا النساء اﺿافة الﻰ ﺟﺮائﻢ القتل ،ﺟﺮائﻢ اﻻﻏتﺼاب
وﺳﻔاﺡ القﺮبﻰ ،التﻲ وﺭﻏﻢ التستﺮ عﻠيﻬا ومﺤاوﻻﺕ اﺧﻔائﻬا ،ﻻ ﺳيما وانﻬا ﻏالبا ما ﺗقﻊ ﺿمن
الدائﺮة الﻌائﻠية الﻀيقة المﺤيﻄة بالﻀﺤية ،اﻻ ان ﺩﺭاﺳاﺕ اﻇﻬﺮﺕ ﺃن  75%من ﺣاﻻﺕ اﻻﻏتﺼاب
ﺗﺤدﺙ ﺩاﺧل نﻄاﻕ اﻷﺳﺮة ،وان  80%من اﻷمﻬاﺕ ،ﻳﺆﺛﺮن عدم اﻻفﺼاﺡ عن ﻫﺬﻩ اﻻعتداءاﺕ
وﻳﻠتﺰمن الﺼمﺖ ﺣيالﻬا.
وما ﺗﺰاﻝ قﺼة الﻔتاة البالﻐة  15عاما ،من اﺣدﻯ بﻠداﺕ ﺷماﻝ الﻀﻔة ،التﻲ قتﻠﺖ قبل ﺳنواﺕ،
من قبل والدﺗﻬا ،ماﺛﻠة فﻲ اﺫﻫان من ﺗابﻊ قﺼتﻬا ﻻ ﺳيما الناﺷﻄاﺕ فﻲ المﺆﺳساﺕ النسوﻳة
والﺤقوقية والﻌامﻠين فﻲ ﻫﺬا الميدان .وﻛانﺖ والدة الﻔتاة ﺳالﻔة الﺬﻛﺮ اقدمﺖ عﻠﻰ قتﻠﻬا ،بﻌد
اعتداء ﺷقيقاﻫا المﺮاﻫقين عﻠيﻬا ،لنجد عقﺐ ﺫلﻚ القانون ﻳنﺤاﺯ فﻲ المﺤﺼﻠة لﻸم وولدﻳﻬا
وليﺲ لﻠﻔتاة التﻲ ﻛانﺖ ﺿﺤية ﻻعتداء مﺰﺩوﺝ من قبل ﺷقيقيﻬا ووالدﺗﻬا ،ﺣيﺚ ﺗبﻌﻬما القانون
الﺬﻱ لﻢ ﻳﻀﻊ عقوبة ﺭاﺩعة لجﺮائﻢ اﻻعتداءاﺕ الجنسية ،ﻻ ﺳيما ﺗﻠﻚ التﻲ ﺗقﻊ ﺩاﺧل الﻌائﻠة )ﺳﻔاﺡ
القﺮبﻰ( ،ﺭﻏﻢ انﻬا ﺗﻀاﻫﻲ فﻲ فﻈاعتﻬا ﺟﺮﻳمة القتل ،ما ﻳوﺟﺐ ان ﺗﺮﺗﻔﻊ ﻛل اﻻﺻواﺕ لتﻐييﺮ ﻫﺬا
الواقﻊ القانونﻲ واﻻﺟتماعﻲ ،بما ﻳﻀﻊ ﺣدا ﻻﺭﺗﻜاب ﻫﺬﻩ الجﺮائﻢ من ﺧالﻝ نﺼوﺹ قانونية بﻌيدة
عن ان ﺗشﻜل ﻏﻄاء لمواﺻﻠة مسﻠسل قتل النساء وافالﺕ الجناة من ﺧالﻝ عقوباﺕ مﺨﻔﻔة.
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الﻌاﺩاﺕ والتقاليد وقوﺩ ﻳﻐﺬﻱ ﺟﺮائﻢ قتل النساء
بقﻠﻢ:ﻫيثﻢ ﺃبو الﻬيجا
ﺗﺤﺖ ﻳافﻄة »الدفاﻉ عن ﺷﺮﻑ الﻌائﻠة« ﻳشﻬﺮ القاﺗل ﺳالﺣﻪ فﻲ وﺟﻪ ﺃﺧتﻪ ،عمتﻪ ،ﺧالتﻪ،
ﺃو قﺮﻳبتﻪ ،وﻳﺮﺩﻳﻬا ﻇانا انﻪ ﺻاﺣﺐ ﺣﻖ مﻌﺼوم ومﺨوﻝ بـ »مﺤو الﻌاﺭ« ،وﺃن موﺗﻬا ﻳنﻬﻲ
عﺐء اقواﻝ المجتمﻊ وعاﺩاﺗﻪ التﻲ ﺗﺤاﺻﺮﻩ.
ﻫﺬا ما ﻳﺤدﺙ ﺣين ﻳﻀﻊ المجتمﻊ النساء او اﻻناﺙ فﻲ ﺩائﺮة اﻻﺗﻬام والﺨﻄيﺌة ،ﺣيﺚ
ﺗﺼبﺢ ﺩوامة »القتل عﻠﻰ ﺧﻠﻔية الشﺮﻑ« ﺷبﺤاﹰ ﺩائﻢ الﺤﻀوﺭ ،نﻠمﺲ ﺗداعياﺗﻪ ﻳوميا فﻲ
المجتمﻌاﺕ الﻌﺮبية عامة ومنﻬا المجتمﻊ الﻔﻠسﻄينﻲ ،عﻠﻰ ﺷﻜل ﺟﺮائﻢ قتل واعتداءاﺕ
وانتﻬاﻛاﺕ لﺤقوﻕ النساء ﺗﺤﺖ ﺫﺭائﻊ ومسمياﺕ مﺨتﻠﻔة.
وفﻲ الوقﺖ الﺬﻱ ﺗوﺿﻊ فيﻪ الﻔتاة وﺣيدة فﻲ ﺩائﺮة اﻻﺗﻬام والﺨﻄيﺌة ،فﻲ ﺣاﻝ وقوﻉ اﻱ فﻌل
ﻳﺮفﻀﻪ المجتمﻊ ،فاننا نجد من ﻳشتﺮﻙ مﻌﻬا فﻲ ﺫاﺕ الﻔﻌل من الﺮﺟاﻝ ،ﺧاﺭﺝ اﻱ ﺣدﻳﺚ او
اﺗﻬام او مالﺣقة من قبل اﻻﻫل او المجتمﻊ ،الﺬﻱ ﻳتوﺣد عاﺩة فﻲ ﺟﻌل اﻻنثﻰ ﺗسدﺩ وﺣيدة
الﻔاﺗوﺭة اﻻﺟتماعية لﻬﺬﻩ اﻻﺳتﺤقاقاﺕ  ،التﻲ ﺗﺼل فﻲ ﻛثيﺮ من اﻻﺣيان ﺣدوﺩ القتل ،الﺬﻱ
ﻳتﻢ الﻠجوء لﻪ ﻻنﻬاء ﻛالم الناﺱ ،الﺬﻱ عاﺩة ما ﻳتواﺻل وﻳستمﺮ لسنواﺕ وﺃﺣيانا ﻷﺟياﻝ،
ﺗبقﻰ ﺗﺬﻛﺮ بما ﺣدﺙ ،ﺣيﺚ ﺗﻐﺬﻱ الﻌاﺩاﺕ والتقاليد ناﺭ القتل عﻠﻰ »ﺧﻠﻔية الشﺮﻑ« التﻲ
ﺗسﺮﻱ ﻛالناﺭ فﻲ الﻬشيﻢ ،وﺗﺮفﻊ من اعداﺩ الﻔتياﺕ الﻠواﺗﻲ ﺗﺰﻫﻖ ﺃﺭواﺣﻬن اﺭﺗباﻃا بمثل
ﻫﺬﻩ القﻀاﻳا.
وعندما ﻳبدﻱ اﻷﻫل ﺗﻔﻬما لموقﻒ الﻔتاة ،وﻳﻌﺰفون عن قتﻠﻬا ،فان الﻌائﻠة ﺗﻌوﺩ لتﺼﻄدم
بالﻌاﺩاﺕ والتقاليد السائدة ,فال ﻳﻜاﺩ ﻳﺼل مسامﻊ اﺣد ﺷيﺌا عما ﺟﺮﻯ ﺣتﻰ ﺗتشﻜل عاﺻﻔة
فﻲ المجتمﻊ المﺤيﻂ من اﻻﻫل والجيﺮان واﻻﺻدقاء وعموم المﻌاﺭﻑ ،ﺗدفﻊ باﺗجاﻩ التﺨﻠﺺ
من الﻔتاة ﻛسبيل لدفن »الﻔﻀيﺤة« بأﺳﺮﻉ وقﺖ ممﻜن .
وﻻ ﺗقﻒ الﻌاﺩاﺕ والتقاليد عند ﻫﺬا الﺤد  ،بل انﻬا ﺗبدﺃ فﻲ بﻌﺾ اﻻﺣيان بﺼياﻏة اﻷﺣﻜام
واﻷقاوﻳل ﺣاﻝ ﺳماﻉ ﺃﻱ ﺧبﺮ ﺣوﻝ اﺧتﻔاء او ﺗأﺧﺮ فتاة عن الﻌوﺩة الﻰ منﺰلﻬا مثال ،ﺃو مقتﻠﻬا
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فﻲ ﻇﺮوﻑ ﻏامﻀة  ،مﻊ الﻌﻠﻢ ﺃن نﻔﺲ اﻷﺣداﺙ ﻳمﻜن ﺃن ﺗواﺟﻪ الشاب ﺩون ان نشﻬد
ﺗﻔاﺻيل ﺫاﻙ الﺨياﻝ السﻠبﻲ الﺬﻱ ﺗجﻠد بﻪ اﻻناﺙ فﻲ مثل ﻫﺬﻩ الﺤاﻻﺕ.
امام ﻫﺬا فاننا نشﻬد وقوﻉ ﺣاﻻﺕ القتل لنساء وفتياﺕ ﺗتﻢ ﺩون ان ﺗتﺤﺮﻙ الجﻬاﺕ
الﺮﺳمية ﻛما ﻳجﺐ لوقﻒ ﻫﺬﻩ الجﺮائﻢ ،التﻲ ﺗتﻢ إلﺭﺿاء المجتمﻊ والﺮﺩ عﻠﻰ اﺣاﺩﻳﺚ الناﺱ
المستندﻳن لموﺭوﺛاﺕ وعاﺩاﺕ ﻇالمة فﻲ ﻛثيﺮ من اﺣﻜامﻬا.
وﺷﻬد مجتمﻌنا الﻔﻠسﻄينﻲ فﻲ السنواﺕ اﻻﺧيﺮة ﺗﺼاعداﹼ فﻲ ﻇاﻫﺮة القتل عﻠﻰ ﺧﻠﻔية
»ﺷﺮﻑ الﻌائﻠﻪ« ,فﻌشﺮاﺕ النساء الﻔﻠسﻄنياﺕ قتﻠن عﻠﻰ اﻳدﻱ ﺫوﻳﻬن ،ﺣيﺚ ﺳجﻠﺖ الﻬيﺌة
المستقﻠة لﺤقوﻕ اإلنسان ﺧالﻝ الﻌام  (٢٤) ٢٠١٢ﺣالة وفاة منﻬا ) (٥ﺣاﻻﺕ عﻠﻰ ﺧﻠﻔية
ما ﻳسمﻰ بشﺮﻑ الﻌائﻠة ،و ) (١٥ﺣالة وفاة وقﻌﺖ فﻲ ﻇﺮوﻑ ﻏامﻀة.
وﻻ ﺷﻚ بان القﻀاء عﻠﻰ ﻇاﻫﺮة القتل عﻠﻰ »ﺧﻠﻔية الشﺮﻑ« ﻳتﻄﻠﺐ فﻲ اﺣد ﺟوانبﻪ الﺮئيسة
اﺣداﺙ ﺗﻌدﻳل فﻲ القوانين النافﺬة ،بما ﻳتيﺢ التﻌامل بشﻜل اﻛثﺮ ﺣﺰما وﺻﺮامة مﻊ ﻛل
من ﻳﺮﺗﻜﺐ مثل ﻫﺬﻩ الجﺮائﻢ ،فﻀال عن اﻃالﻕ بﺮامﺞ ﺷامﻠة لﻠتوعية ،بالتﻌاون وبمشاﺭﻛة
مﺨتﻠﻒ الموﺳساﺕ اﻻﻫﻠية والمجتمﻌية ،ﻻقتالﻉ ﻫﺬﻩ الﻈاﻫﺮة .فمواﺩ ما اﺻبﺢ ﻳﻌﺮﻑ بالﻌﺬﺭ
المﺤل والﻌﺬﺭ المﺨﻔﻒ فﻲ القوانين ،ﺗشجﻊ عﻠﻰ الﻌنﻒ واﺭﺗﻜاب ﺟﺮائﻢ قتل النساء ،ﺣيﺚ انﻬا
ﺗستﻐل عاﺩ ﹰة لالفالﺕ من الﻌقاب فيما ﻳسمﻰ ﺟﺮائﻢ القتل عﻠﻰ ﺧﻠﻔية الشﺮﻑ.
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