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   في الثامن من آذار يحتفل العالم أجمع بيوم املرأة العاملي، يومًا اتفق 
عليه عامليًا لإلشادة بدور املرأة، وتسليط األضواء على حقها في التمتع 
االجراءات  اتخاذ  بضرورة  للمطالبة  ومناسبة  اإلنسانية،  بحقوقها 
املستوى  على  والتشريعات  السياسات  وتبني  املختلفة،  والتدابير 
الوطني التي تكفل للمرأة حقوقها في املجالني العام واخلاص، وحقها 
كافة  في  واحلريات  باحلقوق  الرجل  املساواة مع  قدم  وعلى  بالتمتع، 

املجاالت، دون متمييز على أساس جنسها. 
فالزالت النساء عمومًا، واملرأة الفلسطينية على وجه التحديد، تعاني 
من النظام األبوي الذي تعيشه مجتمعاتنا، والذي يضع املرأة دائما 
والتقاليد،  العادات  منظومة  ذلك  ويعزز  الرجل،  من  أدنى  مكانة  في 
والسلوكيات املجتمعية املختلفة التي حتصر املرأة بأدوارها التقليدية 
باحلياة  املشاركة  في  دورها  أهمية  من  وتقلل  وأم،  بيت  وربة  كزوجة 
لتغيير  دؤؤبا  عماًل  يتطلب  الذي  األمر  لبالدها.  والسياسية  العامة 
مرتبة  في  املرأة  تضع  التي  والتقاليد  العادات  ومنظومة  السلوكيات 
التوعية  برامج  في  اإلستمرار  تتطلب  قضية  وهي  الرجل،  من  أدنى 
في  ودورها  املجتع،  في  املرأة  ومكانة  وأهمية  دور  إلبراز  والتثقيف 
باحلقوق  بالتمتع  حقها  وتعزيز  واالقتصادية،  االجتماعية  التنمية 
متييز  دون  الرجل  مع  املساواة  قدم  على  واخلاصة  العامة  واحلريات 
وممنهجة  واضحة  سياسية  إرادة  ثانية  جهة  من  وتتطلب  كان،  أي 
تنطلق من توجه نحو تبني سياسات وتشريعات تسعى إلى دمج النوع 
االجتماعي في كافة اخلطط والبرامج احلكومية، وتعزز من حق املرأة 

باملشاركة باحلياة العامة لبالدها.
وبالرغم مما أحرزته املرأة الفلسطينية من تقدم ملحوظ خالل العقود 
املاضية، وبالرغم من متكنها من مجابهة العديد من التحديات في كافة 
الفلسطينية  العامة  باحلياة  املشاركة  في  وجهودها  احلياة،  مجاالت 
استمرار  جراء  مضاعفة  معاناتها  فإن  الرجل،  مع  املساواة  قدم  على 
االحتالل االسرائيلي وسياساته املمنهجة ضد الفلسطينينني القابعني 
اخلاصة،  طريقتها  على  املناسبة  هذه  حتيي  فهي  االحتالل،  حتت 
الفلسطينية  املرأة  ولعل  تعيشها،  التي  العادية  غير  األوضاع  بحكم 
العالم  أمام  آذار فرصة لفضح ممارسات االحتالل  الثامن من  تعتبر 

الذي ينادي بحقوق املرأة املسلوبة من االحتالل.
غير أن املرأة الفلسطينية في قطاع غزة بالتحديد ليست كأي امرأة، فهي 
تعاني من ممارسات االحتالل، احلصار واالنقسام السياسي، فقد بات 
احلصار يضفي عيها معاناة فوق أخرى، فلعل انقطاع الكهرباء والغاز، 
وتعذر توفر املواد الضرورية دفعت بالعديد من النساء الفلسطينيات 
للحياة،  الضرورات  لسد  بدائل  وتوفير  العيش،  سبل  عن  البحث  إلى 
في  حقها  تنل  لم  التي  املعاناة  وضاعف  األعباء  من  زاد  الذي  األمر 

تسليط األضواء عليها.

على  الداخلي  االنقسام  خلفها  التي  السلبية  اآلثار  أخطر   ولعل 
املرأة الفلسطينية وعلى األسرة واملجتمع ككل، هو جعل املرأة طرفًا 
واخلسائر  لالنقسام  الكارثية  النتائج  تفادي  تستطيع  ال  ضعيفًا 
الناجمة عنه، فقد أظهرت الدراسات املتخصصة حول آثار االنقسام 
الداخلي على املرأة الفلسطينية بأنها باتت تعاني  من أمراض القلق 
واالكتئاب والغضب والعصبية الزائدة، وفقدان األمان الشخصي أو 
الفلسطيني،  أبناء شعبنا  ملعاناة  ونظرًا  احلال  هذه  وأمام  العائلي. 
أن  املستويات،  كافة  وعلى  كفلسطينيني  لنا  بد  ال  النساء،  وخاصة 
نعمل على إنهاء حالة االنقسام التي أحلقت كبير الضرر بقضيتنا 
وقف  لنا  ميكن  فال  ونسائنا،  أبنائنا  معاناة  من  وضاعفت  العادلة، 

املعاناة ونحن نعاني آثار االنقسام.
الفلسطينية،  املرأة  وضع  الفصلية  من  اخلاص  العدد  هذا  يناقش 
ومنظومة العادات والتقاليد االجتماعية التي تعكس نفسها على كافة 
مناحي حياة النساء الفلسطنينيات في مناطق السلطة الوطنية، كما 
وتتطرق إلحدى املشاكل الرئيسة التي تعاني منها املرأة الفلسطينية 
وهي القتل على خلفية ما ميسى »بالشرف«، وانتهاك حقها باحلياة 
العنف األسري  والكرامة اإلنسانية عبر تسليط األضواء على قضية 
الذي تتعرض له النساء، وفي إطار تشريعات موروثة متيز على أساس 
اجلنس وتبيح العنف ضد النساء. كما ويتطرق العدد أيضًا إلى معاناة 
املرأة الفلسطينية في ظل االحتالل، ويسلط الضوء بشكل خاص على 
جراء  غزة  قطاع  في  املضاعفة  ومعاناتها  الفلسطينية،  املرأة  وضعية 
من  ذلك  عن  ينجم  وما  القطاع،  على  العسكري  احلصار  استمرار 

معاناة مضاعفة.
  وال بد دائما أن نربط نضاالتنا االجتماعية مع نضاالتنا السياسية، 
في  محددة  نتائج  نحقق  أن  إلى  أحدها  نهمل  أن  أبدًا  ميكننا  وال 
بعضها، أو نعير اهتماما لقضية ما على حساب قضية أخرى، فحقوق 
اإلنسان وحدة واحدة غير قابلة للتجزئة، وبالتالي ال بد لنا كمجتع 
فلسطيني بكافة مكوناته ومؤسساته وقواه الدميقراطية العمل على 
دمج نضاالتنا السياسية والوطنية في إنهاء االحتالل والعمل، على 
املصاحلة الوطنية وطي صفحة االنقسام السياسي الداخلي، جنبًا إلى 
جنب مع نضاالتنا األخرى، ومنها النضاالت االجتماعية للمطالبة 
التمتع بحقوقها اإلنسانية دون متييز على  الفلسطينية  املرأة  بحق 
أكد  التي  العامة  واحلريات  باحلقوق  التمتع  وحقها  أساس جنسها، 
االستقالل.  إعالن  ووثيقة  الفلسطيني،  األساسي  القانون  عليها 
فلسطينية  وتشريعات  بسياسات  للمطالبة  جهدنا  قصارى  ونبذل 
تستند إلى املساواة وعدم التمييز، خاصة في مجال قوانني األحوال 
حلماية  تشريعات  وتبني  الفلشطيني،  العقوبات  وقانون  الشخصية 

املرأة من العنف.   

رندا سنيورة
املديرة التنفيذية
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التي  التحّديات،  من  الكثير  تواجه  الفلسطينية  املرأة  تزل  لم 
العام  الفضائني:  في  اجلهد  من  مزيد  بذل  عليها  تفرض 
التي  االجنازات  بعض  هناك  أّن  من  الرغم  وعلى  واخلاص. 
وجماعات  أفرادًا   – الفلسطينية  النسوية  احلركة  حققتها 
ومؤسسات- في مجال تعزيز حقوق املرأة، غير أّن الواقع الفعلي، 
الكثير  تعيشه  الذي  التمييز-  وسياسة  منهجية  على  القائم 
االجنازات،  هذه  فعالية  من  يحّد  الفلسطينيات،  النساء  من 
يكاد ال يرى؛ بسبب تشابك  للغاية،  إطار ضيق  ويحصرها في 
وتعقد وتغلل هذه التحديات على املستويني الرسمي والشعبي، 
املجتمع  منظمات  التي متثلها  الوسيطة  املؤسسات  في  وأيضًا 

املدني مبا فيها املؤسسات النسوية نفسها. 
النساء  مقدّرات  على  يهمن  البطريركي  الفكر  يزل  فلم 
احلقوقية  املؤسسات  تنجح  لم  هيمنة،  وهي  الفلسطينيات، 
والنسوية في تقويض بنيانها، بل على العكس من ذلك، نراها 
ونتلمسها تترسخ يومًا بعد آخر ، ليس في البنى االجتماعية 
من  والعصرية  اجلديدة  األشكال  عبر  أيضًا  ولكن  التقليدية، 
هذه البنى االجتماعية والثقافية، ما يجعلنا نتأنى في تقييم 
الكثير منها عند تفكيك محتوى هذه التشكيالت، التي تستفيد 
مكتسباتها  وتضخيم  وجودها  تعزيز  في  األبوي  املنهج  من 
غضاضة  جتد  ال  لذلك   ، النساء  حقوق  حساب  على  النفعية 
واالسترزاق،  لالستهالك  كسلعة  النسوية  القضايا  تسويق  في 
استطاعت أن تورط الكثير من القيادات والناشطات النسويات 
النساء لتفريغ  نضالهن من  الناشطني، في استعمال  وكذلك 
محتواه  التغييري  إلى شكالنيته اإلصالحية، وثمة فارق كبير 
بني النسوية كأيديولوجيا للتغيير ، وبني اإلصالح النسوي من 

داخل النظام. 
فاألولى هدفها قلب النظام األبوي/ البطريركي ومحاربة فكرة 
أفضلية الرجل على املرأة غير الصحيحة، من خالل إبراز صوت 
النساء اللواتي يعملن على إعادة التفكير جذريًا في جميع البنى 
السائدة في املجتمع  في ضوء الشروط االجتماعية والثقافية 
املعّززة – لألسف الشديد- لدونية املرأة مقابل أفضلية الرجل.

وهي الشروط نفسها – ولألسف الشديد أَيضًا- التي حكمت - 
الذي  الفلسطينية، وخطابها  النسوية  تزل- عمل احلركة  ولم 
في نظري- ال يحمل هوية نسوية، بقدر ما يعّبر عن هوية   –
في  اإلصالحي  املضمون  اخلطاب  هذا  وسم  لذلك  مجتمع. 
شكله الهزيل، وليس التنويري، فاحتمى باإلصالح الشكلي في 
لهذه  العظمى  املهمة  التغيير/  لتبعات  محمودة  غير  مواجهة 

احلركة. 
وبني منهج التغيير ومنهج اإلصالح املهادن للنظامني السياسي 
آلية التفكيرـ وأفرزت  آلية النشاط، على  واالجتماعي، هيّمنت 

حتفيز  دون   ، والفقر  احلاجة  وطأة  حتت  ومريداتها  مريدها 
النسوية، وخلق مكامن قوتها اإلنسانية،  حقيقي لفعل اإلرادة 
بل على العكس من ذلك أماتت فيها املعاني وأحيت كليشهات 
أخرى محلية  اإلطار الستعماالت  في هذا  واستبقائها  الشعار 

وعربية ودولية.
لم حترر حركتنا النسوية امرأة واحدة، والتحرر هنا يأخذ فضاء 
ال  سطحية،  صورة  في  معه  التعاطي  يجري  مما  كثيرًا  أرحب 
تنبني رؤية فكرية، بل تأخذ النشاط احلركي كمعيار للتواجد 
والوجود. وكأّن مكننة النساء معيارًا للنضوج وتعبيرًا عن إحراز 

املكتسبات. 
على  قادرة  فكرية،  أسس  ذات  نسوية  لرؤية  غياب حقيقي  ثمة 
البناء اإلنساني والثقافي قبل القانوني والسياسي، وثمة رضا 
مفرط وقناعة مخّلة بكل نشاط صغير مبعثر ولو كان تعليق 
رضا  إلى  قاد  الذي  الفكري،  الغياب  هذا  حائط.  على  ملصقًا 
وجهة  من  واملشروعة  املقبولة  تبريراته  له  يخلق  محمود  غير 
نظر البعض، لذلك أصبحت مأسسة التبرير منهجًا بدياًل عن 
إعمال العقل واحترافًا لفظيًا مجيدًا مدرًا للتعاطف املطلوب 

رسميًا وشعبيًا وهو في كال احلالتني تعاطفًا مدرًا للدخل.
إّن صناعة القهر القانوني، الذي متتلكه السلطة، يعاد إنتاجه 
ثانية وثالثة ورابعة  عبر مجموعات واجتاهات ومنظمات أهلية 
هذه  منها  يتبنى  من  وخطورة  للمرأة،  مناهضة  أفكارًا  تتبنى 
كثيرًا  أعمق  حداثوية  أقنعة  حتت  أو  مواربة،  بطريقة  األفكار 
من تلك التي تعلن صراحة، رفضها لكل منظومة الرؤى والقيم 
واألفكار التي تطرحها احلركة النسوية ) رجااًل و          نساًء(، 
بنا  وتصنع  بها حسنًا  والرؤية،فنظن  الرؤيا  عن  فاألولى متنع 
معرفي،  وعي  غير  على  رصاصتها  تطلق  الثانية  فيما  سوءًا، 
اعتقادًا منها أن حرية الفكر عدو التقل خطورته عن االحتالل، 
ففي غياب احلرية سالمة للروح واجلسد معًا من عطب التفكير 

وجالء احلقائق.
من هنا يجب أن ال حتقق كينونة املرأة ، والعمل على استبقائها 
موضوعًا مفعواًل به مرة من قبل السياسيني/ات ومرة من قبل 
مسموحًا  وليس   . الناشطني/ات  قبل  من  ومرة  الدين،  رجال 
معايير  والتمرد على  السرب،  للخروج عن  هنا ألية محاوالت 
املجتمع، ففي هذا التمرد خراب وفساد كبيرين . وهو مترد ليس 
الرفض  تتهاوى جهات  ما  غالبًا  لذلك  أية حال.  على  جمياًل 
النسوي أمام تغلل هذه األفكار التي حتولت إلى مصالح ذكورية، 
لن تقبل بأن تسحب منها االمتيازات التاريخية التي حصلت 
يستعمل  االمتيازات  هذه  على  احلفاظ  سبيل  وفي  عليها. 
كمحللني  املختلفة  والنظم  والثقافة  والعرف  والقانون  الدين 

لزواج باطل.

مقاربة لـ : نسوية مغايرة
دنيا األمل اسماعيل
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الثامن من آذار« يوم املرأة العاملي« مناسبة حتتفل بها النساء في العالم، 
ُويحتفل أيضا بهذا اليوم في األمم املتحدة، حتى أن بلدان عديدة جعلته 
يوم عيد وطني. في هذا اليوم جتتمع النساء من جميع القارات، ال تعيقهم 
واالقتصادية  والثقافية  واللغوية  العرقية  والفروق  اجلغرافية  احلدود 
والسياسية، لالحتفال بيومهن هذا، واستعراض تاريخ النضال ومستقبله 
من أجل املساواة والعدل والسالم والتنمية. واليوم العاملي للمرأة هو قصة 
املرأة صانعة التاريخ، هذه القصة التي يعود أصلها إلى نضال املرأة على 

امتداد القرون من أجل املشاركة الفاعلة في املجتمع. 
النساء  آالف  خرجت   1857 العام  إلى  يرجع  العاملي  املرأة  يوم 
لالحتجاج في شوارع مدينة نيويورك على الظروف الال إنسانية التي 
كن يجبرن على العمل فيها، في مصنع للنسيج، هذه الظروف أدت إلى 
احتراق عدد من النساء العامالت عندما شبت النيران داخل املصنع، 
زادت االحتجاجات واملسيرات عقب هذه احلادثة، وبالرغم من تدخل 
الشرطة بطريقة وحشية لتفريق املتظاهرات واعتدت عليهن بالضرب، 
إال أن املسيرة جنحت في دفع املسئولني السياسيني إلى طرح مشكلة 
أول  تشكيل  مت  أنه  كما  اليومية،  األعمال  جداول  على  العاملة  املرأة 
نقابة نسائية لعامالت النسيج في أمريكا بعد سنتني على تلك املسيرة 
 ،1908 سنة  مارس  من  الثامن  وفي   ،1859 العام  في  االحتجاجية 
عادت اآلالف من عامالت النسيج للتظاهر من جديد في شوارع مدينة 
نيويورك، لكنهن حملن هذه املرة قطعا من اخلبز اليابس وباقات من 
الورود، في خطوة رمزية لها داللتها واخترن حلركتهن االحتجاجية 

تلك شعار »خبز وورود«.
لقد طالبت املسيرة هذه املرة بتخفيض ساعات العمل ووقف تشغيل 
األطفال ومنح النساء حق االقتراع، وشكلت ُمظاهرات اخلبز والورود 
بداية تشكل حركة نسوية متحمسة داخل الواليات املتحدة خصوصا 
بعد انضمام نساء من الطبقة املتوسطة إلى موجة املطالبة باملساواة 
واإلنصاف رفعن شعارات تطالب باحلقوق السياسية وعلى رأسها احلق 
 )suffragists( »في االنتخاب، وكان اسم تلك احلركة »سوفراجيستس
أجل  من  العبودية  النضال ضد  فترات  إلى  النضالية  وتعود جذورها 

انتزاع حق األمريكيني السود في احلرية واالنعتاق من العبودية. 
وبدأ االحتفال بالثامن من آذار/ مارس كيوم للمرأة األمريكية تخليدا 
دفع  في  األمريكيات  النساء  وقد ساهمت  نيويورك،  خلروج مظاهرات 
للمرأة  كيوم  مارس  آذار/  من  الثامن  تخصيص  إلى  األوربية  الدول 
من  مندوبات  استضاف  الذي  بالدامنرك  كوبنهاغن  مؤمتر  في  وذلك 
زيت  كالرا  األملانية  السيدة  اقتراح  املؤمتر  تبنى  وقد  دولة،  سبعة عشر 
غير  املرأة.  لنضاالت  1910يومًا  عام  آذار  من  الثامن  بتخصيص  كن 
يتم  لم  للمرأة  عاملي  كعيد  مارس  آذار/  من  الثامن  يوم  تخصيص  أن 
إال بعد سنوات طويلة، ألن منظمة األمم املتحدة لم توافق على تبني 
املناسبة سوى سنة 1977 عندما أصدرت املنظمة الدولية قرارا يدعو 
باملرأة  السنة يختارونه لالحتفال  يوم من  أي  اعتماد  إلى  العالم  دول 

فقررت غالبية الدول اختيار الثامن من مارس إلحيائه.

نضاالت الثامن من آذار واملرأة الفلسطينية
حسن حالسة

املرأة الفلسطينية 
واملرأة الفلسطينية هي جزء من نساء العالم تشاركهن نفس الهموم، 
لكنها إلى جانب ذلك تعاني معاناة مضاعفة جراء اخلصوصية التي 
والثقافي.  واالقتصادي  واالجتماعي  السياسي  واقعها  عليها  فرضها 
النساء  تواجه  اإلسرائيلية،  واخلروقات  االنتهاكات  مستوى  فعلى 
الفلسطينيات في مختلف أنحاء األراضي الفلسطينية احملتلة ظروفًا 
قاسية وصعبة جراء ممارسات االحتالل اإلسرائيلي من اقتحامات وقتل 
واغتياالت وهدم منازل وشن اعتقاالت وما شابه، فاملرأة الفلسطينية 
أو ابنة املصاب أو شقيقة الناشط  هي زوجة األسير أو والدة الشهيد 
»املطلوب« من قبل قوات االحتالل. وفي الكثير من األحيان تكون املرأة 
أن  إذ  األسيرة،  أو  املصابة  أو  الشهيدة  فهي  االحتالل  ضحية  نفسها 
قوات االحتالل اإلسرائيلي لم تستثن طيلة سنوات احتاللها لألراضي 

الفلسطيني احملتلة.

االنقسام الفلسطيني واملرأة 
الداخلي  االنقسام  هو  الفلسطينية  املرأة  في  سلبية  األكثر  واألثر 
إلى  وأدى  الفلسطينية،  واملرأة  الفلسطيني  املجتمع  على  اثر  الذي 
تكرس التمييز ضد املرأة، بسبب التوجهات احلزبية، وتراجع احلريات 
حق  على  االنقسام  فأثر  العامة،  احلياة  في  املرأة  مشاركة  وانكماش 
املرأة بالعمل بسبب التوجه احلزبي، فعلى مستوى العمل واملساهمة 
في بناء املجتمع، انقطعت غالبية موظفات القطاع العام عن دوامهن 
في املؤسسات الرسمية، بعد سيطرة حماس على املؤسسات والوزارات 

احلكومية في قطاع غزة. 
 كما اثر أيضا على حق املرأة بالصحة فبسبب االنقسام ازداد احلصار 
املفروض على قطاع غزة مما أدى إلى منع مئات النساء من تلقي العالج 
باخلارج بسبب احلصار املفروض على القطاع أو بسبب منع السفر أو 
بسبب عدم توفر األدوية الالزمة. املرأة الفلسطينية، وانعدم تقريبا احلق 
في احلركة والتنقل، واحلق في التعليم وغيرها من احلقوق، وبرغم ما 
تتحمله املرأة الفلسطينية من هموم، فاقت في بعض األحيان حتملها، 
إال أنها مطالبة أن تناضل و تأخذ دورها في تعزيز ثقافة التسامح بني 

األبناء واملساهمة في إنهاء حالة االنقسام فورًا.



هناء روت بروكس

السكان في إسرائيل مبعدل )1،8( باملائة، ازداد عدد سكان املستوطنات في 
السنة ذاتها بنسبة )5،6( باملائة، وعزيت )40( باملائة من هذه النسبة إلى 
الهجرة من إسرائيل ومن اخلارج.5 وقد ترافق توسيع املستوطنات وزيادة 
املجتمعات  املستوطنني ضد  بزيادة متزامنة في عنف  املستوطنني  أعداد 

الفلسطينية احمليطة.
من املمكن أن تكون أحداث العنف التي تتعرض لها النساء أثناء انتظارهن 
عند نقاط التفتيش أو سيرهن على األقدام وهن عائدات إلى املنزل من 
العمل فردية، أو قد تكون على شكل عملية مستمرة حيث تعيش املرأة مع 
العنف أو التهديد بالعنف من املستوطنات املجاورة، ففي مدينة اخلليل 
وقرية عصيرة القبلية، حيث وثق مركز املرأة جتارب النساء الالئي يعشن 
وتطال  بأنفسهن،  تطالهن  التي  االعتداءات  مع  النساء  تتعايش  هناك، 
عديدة،  سنوات  مدى  على  رزقهن  وسبل  وممتلكاتهن  وجيرانهن  أسرهن 
وميكن أن تعطي االقتباسات من شهادتهن مجرد لقطات سريعة للواقع 

الذي تشكل فيه االعتداءات واإليذاء جزءًا متكررًا من احلياة اليومية.
عمرها  من  والعشرين  اخلامسة  في  امرأة  وهي  اجلعبري،  آيات  تعرضت 
من مدينة اخلليل، إلى اعتداء من مجموعة من قبل املستوطنني وهي في 
طريق عودتها إلى املنزل قادمة من دورة تدريبية في بيت حلم: »بدؤوا على 
الفور بإلقاء احلجارة علّي وعلى أختي، وقالوا أشياء بالعبرية لم أستطع 
أن أفهمها... حاولنا أن نهرب وفي تلك اللحظة شعرت بحجر يضرب رأسي 
وكأنه صدمة كهربائية في وجهي، وفقدت الوعي على الفور«، وتواصل آيات 
حديثها لتصف ما عانته بعد رجوعها من املستشفى من الصداع املتواصل 

وفقدان الوعي على مدى أسابيع بعد احلادثة. 
وفي حاالت أخرى، يتسبب التوتر والقلق الذي يسببه عنف املستوطنني 
ومضايقاتهم بتأثيرات جسدية على النساء، يتضح ذلك في ما صرحت به 
هناء أبو هيكل من مدينة اخلليل، والتي تتعرض إلى االعتداءات بشكل 
أعتقد  مختلفة  أمراض  من  نعاني  جميعنا  وأمي  وأخواتي  »أنا  منتظم: 
أحد  وقد وصفت  يومي«.  نعاني منها بشكل  التي  الصعوبات  نتيجة  أنها 
االعتداءات عليها وعلى أمها املسنة، والذي وقع عندما مت إيقاف سيارة 
اإلسعاف التي كانت ُتقل أمها عند نقطة تفتيش في البلدة القدمية في 
اخلليل: »رأيت من النافذة اخللفية مجموعة من املستوطنني، رمبا عشرة 
أو أكثر منهم جتمهروا على جانب الطريق. أحد أطفال املستوطنني، الذي 
كان يبدو في عمر 14 سنة تقريبًا، كان يسير باجتاه سيارة اإلسعاف. أثناء 

األمن،  الفلسطينيات،  النساء  حياة  من  جانب  كل  االحتالل  ميس 
الصحة، التعليم، احلياة األسرية، العمل، واحلماية، سنستخدم في هذه 
القانوني  لإلرشاد  املرأة  مركز  قدمها  حية  شهادات  من  اقتباسات  املقالة 
واالجتماعي في رام الله1 إلظهار األثر السلبي واسع النطاق الذي يسببه 
االحتالل اإلسرائيلي، والتأكيد على أن إنهاء االحتالل ميثل شرطًا ال بد 
منه لتحسني ظروف حياة الفلسطينيني بشكل عام والنساء الفلسطينيات 
النتهاكات  املباشر  األثر  الشهادات  هذه  وتعكس  اخلصوص،  وجه  على 
واالجتماعية  االقتصادية  السلبية  بالتبعات  صلة  ذات  أنها  غير  محددة، 

العامة لالحتالل وتأثيراته احملددة بالنوع االجتماعي.
تتعرض النساء الفلسطينيات إلى انتهاكات متنوعة حلقوق اإلنسان، منها 
املنازل، وأعمال العنف التي يرتكبها املستوطنون  اإلخالء القسري وهدم 
واجلنود، مع إفالت املسؤولني عن ذلك من العقاب، وتتقيد قدرة النساء 
سياسات  بسبب  والعمل  والتعليم  الصحية  املرافق  إلى  الوصول  على 
اإلغالق ونقاط التفتيش ونظام التصاريح واجلدار، كما يتم الفصل بني 
قضية  على  املقالة  هذه  ستركز  الواحد،  واملجتمع  الواحدة  العائلة  أفراد 

عنف املستوطنني وأثره على النساء الفلسطينيات.
املستوطنني  جانب  من  للعنف  بانتظام  الفلسطينيات  النساء  تتعرض 
من  متعددة  أجزاء  يحتلون  والذين  العادة،  في  املسلحني  اإلسرائيليني، 
الضفة الغربية، وقد تركز العديد من احلاالت التي وثقها مركز املرأة في 
منطقة اخلليل وفي القرى احمليطة مبدينة نابلس، حيث يتبنى املستوطنون 
أيديولوجية أصولية ومتطرفة ويكونون أكثر مياًل الستخدام العنف ضد 
السكان الفلسطينيني احملليني وتخريب املمتلكات الفلسطينية.2 تعتبر 
عندما  النهار  أثناء  املستوطنني  العتداءات  عرضة  خاص  بشكل  النساء 
يغادر الرجال للعمل، ألنهن يبقني في العادة في منازلهن لرعاية األطفال 
احلكومات  فيه  تعمل  سياق  في  العنف  هذا  يجري  املسنني.  أقربائهن  أو 
اإلسرائيلية املتعاقبة منذ سنة 1967 على دعم سياسة بناء املستوطنات 
في األرض الفلسطينية احملتلة، في انتهاك سافر للقانون الدولي، ففي 
غزة  من  اجلانب  أحادي  االنسحاب  أعقاب  وفي   ،2005 أيلول/سبتمبر 
وإخالء املستوطنات اإلسرائيلية هناك، ازداد عدد املستوطنني في الضفة 
الغربية بنسبة 5،3 باملائة، مبا يشمل )4700( مستوطن مت نقلهم من غزة 
أو إسرائيل إلى مستوطنات داخل الضفة الغربية.3 ومع نهاية سنة 2008، 
ازداد عدد  بلغ عدد املستوطنني في الضفة الغربية )479،500(.4 وفيما 
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مشاهد من معاناة النساء الفلسطينيات بسبب االحتالل
املستوطنون منوذجًا



حديث اجلندي مع السائق، رأيت الصبي ينحني لكي يلتقط حجرًا، نظر 
اجلندي إلى الصبي وواصل التحدث مع السائق. في هذه اللحظة، ألقى 
سقط  وكسرها.  اإلسعاف  لسيارة  اخللفية  النافذة  على  باحلجر  الصبي 
احلجر بالقرب مني ومن أمي. شعرت بالذعر وصرخت في اجلندي. قلت 
له: »أمي في وضع خطير، خذ هذا الصبي بعيدًا«. حتدثت إليه بالعربية 
ولم  يتحرك  لم  اجلندي  ولكن  قلته،  ما  فهم  أي حد  إلى  متأكدة  ولست 
يفعل أي شيء. ثم التقط الصبي حجرًا آخر ورماه على النفاذة ذاتها، مما 
سبب تناثر كل ما تبقى من زجاج مكسور، أثناء حدوث ذلك، انحنيت فوق 
ثم  عليها،  السقوط  املكسور من  والزجاج  أمي ألحميها وألمنع احلجارة 
رفعت رأسي ورأيت عددًا من أطفال املستوطنني اآلخرين يقتربون منا، ولم 

يفعل اجلندي أي شيء ملنع املستوطنني من مهاجمتنا«.
حدد مركز املرأة العواقب النفسية واالنفعالية اخلطيرة التي تتعرض لها 
النساء املتضررات من العنف واملضايقات: فالعديد من النساء يعشن في 
خوف وقلق شديد. وقالت بعض النساء ملركز املرأة أنهن لم يعدن يستطعن 
االعتداءات.  تكرر  من  اخلوف  بسبب  الطبيعية  حياتهن  في  االستمرار 
فقد قالت آيات ملركز املرأة أنها لم تستمر في الدورة التي كانت حتضرها، 
بعد االعتداء، وأنها أصبحت غير راغبة باخلروج من املنزل إطالقًا بسبب 

خوفها من تكرار االعتداءات.
واختبرت  إسرائيليني  تهديدات من جنود  إلى  تعرضت  التي  فاطمة  أما   
عن  إفادتها  في  عبرت  فقد  املستوطنني،  من  منتظمة  مضايقات  كذلك 
مخاوفها وشعورها بعدم األمان في منزلها ولكن دون أن تتاح لها أية وسيلة 
حماية: »في كل مرة أرى جنودًا أو أسمع أصواتًا أصاب بالهلع، أشعر أنني 

أريد أن أترك املنزل وأذهب ألعيش في مكان آخر«. 
كما أن )أ.ر( من اخلليل، التي كانت في املنزل مع أطفالها الصغار الثالثة 
قالت:  منزلها،  خارج  احلطب  كومة  في  النار  املستوطنون  أشعل  عندما 
ذاته مرة أخرى،  أن يحدث األمر  بالقلق من  النافذة أحس  أفتح  »عندما 
أن  ميكن  ذاتها  الواقعة  وأن  سيرجعون  أنهم  في  نفسي  في  أفكر  ودائمًا 
تتكرر. أصبح اآلن أبسط صوت يخيفني، يخيفني بشدة. وكثيرًا ما أحلم 
في الليل بأن املستوطنني قد عادوا وأشعلوا النار في منزلي«. ومن القضايا 
املنتظمة  واملضايقات  العنف  أثر  أيضًا  الفلسطينيات  النساء  تقلق  التي 
على أطفالهن، فقد يعلق صغار األطفال في العنف وتكون أمهاتهم غير 
قادرات على حمايتهم. تصف م. من عصيرة القبلية كيف تضررت طفلتها 
املستوطنني  برفقة  قريتها  االحتالل  دخل جنود  املدمع عندما  الغاز  من 
»ذهبت ألطمئن على ابنتي الصغرى فوجدتها تبكي ورأيت رغوة حول فمها، 
أصرخ  وبدأت  عليها  كثيرًا  املدمع. خفت  الغاز  بسبب  كان  هذا  أن  أعتقد 
وأنادي على والدها لكي يأتي إلّي«.  وتصف خضرة أحمد، وهي أيضًا من 
عصيرة القبلية، في إفادتها كيف تأثرت ابنتها الصغيرة: »ابنتي الصغرى، 
ربى سنة ونصف السنة بدأت لتوها في الكالم، تشير إلى النافذة وتقول 
‘مستوطنون، مستوطنون...‘ وتبدأ في البكاء في كل مرة تسمع ضوضاء 
حول املنزل«.  وال يشكل وجود اجلنود اإلسرائيليني أي مصدر طمأنينة 
أو حماية للنساء الفلسطينيات من املستوطنني، ففي العديد من حاالت 
اعتداءات  النساء من  بحماية  يقم اجلنود  لم  املوثقة،  املستوطنني  عنف 
لستة  أم  وهي  أحمد،  خضرة  قالت  وكما  عادة،  يدعون  كما  املستوطنني 
أطفال تعيش في عصيرة القبلية، في إفادتها ملركز املرأة: »... كان اجلنود 

يقفون بجوار املستوطنني، ولم يفعلوا أي شيء لوقف اعتداءاتهم«.
 قالت م. ملركز املرأة: »الوضع يزداد سوءًا، ولكن ال يوجد ما ميكن ألحد أن 
يفعله«. في أغلب احلاالت، ال تستطيع النساء أيضًا اللجوء إلى أزواجهن 
فستكون  وإال  الفلسطيني،  املجتمع  في  عادة  يحدث  أن  يفترض  كما 
النتيجة أن يتم اعتقال الرجل واحتجازه. فعندما تعرضت حليمة شوامرة 
من بلدة دورا مبحافظة اخلليل إلى اعتداء من اجلنود اإلسرائيليني، لم 

يكن بإمكان زوجها وابنها سوى مراقبة ما يحدث: »كنت أيضًا قلقة على 
أن  دون  املنزل  نوافذ  من  يجري  ما  يراقبون  كانوا  الذين  وزوجي  أبنائي 
يتمكنوا من فعل أي شيء حلمايتي. كانوا خائفني جدًا من اجلنود الذين 

بإمكانهم أن يعتقلونهن دومنا أي سبب«.
وقلما جتري  أفعالهم،  العنف ال يخضعون ألية مساءلة عن  مرتكبي  إن 
إلى  النساء  تلجأ  وال  عنها  للمسؤولني  قانونية  مالحقات  أو  حتقيقات 
تقدمي شكاوى لشرطة االحتالل ألنهن يعرفن أنه لن تتخذ أية إجراءات 
بشأن قضيتهن، ويخشني الدخول في عملية التبليغ للشرطة اإلسرائيلية، 

والتي جتري في العادة باللغة العبرية املتواجدة في املستوطنات.
 ويؤكد ذلك تقرير أعدته منظمة حقوق اإلنسان اإلسرائيلية »يش دين«، 
والذي بحث في موضوع حتقيقات الشرطة اإلسرائيلية في الضفة الغربية 
)مشار إليها باسم يهودا والسامرة( في الشكاوى التي يقدمها فلسطينيون 
ضد مستوطنني وجنود إسرائيليني. فقد بني التقرير »أن هناك غيابًا عامًا 
لتطبيق القانون على املستوطنني اإلسرائيليني الذين يرتكبون اعتداءات 
على الفلسطينيني في الضفة الغربية: »تكشف نتائج الرصد الذي قامت 
به ‘يش دين‘ إخفاقًا كاماًل لشرطة )إقليم يهودا والسامرة( في التحقيق 
املتسببني  اإلسرائيليني  املدنيني  بخصوص  الفلسطينيني  شكاوى  في 
باألذى لهم وملمتلكاتهم. ففي %90 من الشكاوى التي مت تقدميها، انتهى 
غياب  وفي  الشكاوى«6.  ضياع  أو  التحقيق  ملف  بإغالق  الشرطة  تعامل 
ملعاقبة  إجراءات  أية  اتخاذ  وعدم  اإلسرائيلية  في احملاكم  فعال  أي عالج 
القانون  إسرائيل على الصعيد الدولي، ستظل إسرائيل قادرة على خرق 
الدولي واإلفالت من العقاب بشكل كلي. أما النساء الفلسطينيات اللواتي 
تتعرض حياتهن للدمار بسبب هذه السياسات فيبقني بدون حماية، وال تتم 
مساءلة أولئك الذين يقفون وراء هذه األفعال التي تبلغ حد االنتهاكات 

اخلطيرة أو اخلروق اجلسيمة للقانون اإلنساني الدولي.
 ومن الواضح أن إنهاء االحتالل هو األمر الوحيد الكفيل بوضع حد لهذه 
االنتهاكات. إن مركز املرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي، من خالل رصد 
وتوثيق جتارب النساء والتبليغ عنها، يسعى ليس إلى توفير سجل تاريخي 
فحسب، بل وكذلك إلى رفع الوعي على املستوى الدولي، باستخدام آليات 
االحتالل  ميارسه  الذي  واجلور  العنف  حول  الدولية،  اإلنسان  حقوق 
العسكري اإلسرائيلي، واملساعدة في فهم التأثيرات بعيدة األمد لالحتالل 

على النساء.

1. دراسات احلالة التي ترد في املقالة عبارة عن اقتباسات من إفادات وثقها طاقم مركز املرأة وباحثاته امليدانيات. 

تقيم كل هؤالء النساء في الضفة الغربية، مبا في ذلك القدس الشرقية، إذ أن طاقم املركز، لألسف، ال ميلك 
حاليًا القدرة على الوصول إلى غزة. وقد وافقت غالبية النساء على أن يتم ذكر أسمائهن بالكامل واستخدامها 
في هذا التقرير إلى جانب إفادة كل منهن. وفضلت البعض أن يستخدم اسمهن األول فقط أو أن تبقى إفاداتهن 

مجهولة املصدر بشكل كلي. وقد عملنا في كل احلاالت على استشارة النساء  واحترام رغباتهن بالكامل.
2.   يتوافق هذا مع البيانات من مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، والذي يفيد بأن: “بعض مناطق 

الضفة الغربية تعاني من مستويات أعلى بكثير من غيرها من عنف املستوطنني وما يتعلق به من أفعال. فقد 
سنة  من  األولى  العشرة  األشهر  خالل  احملافظات  جميع  في  واقعات  اإلنسانية  الشؤون  تنسيق  مكتب  سجل 
2008، إال أن الواقعات كانت أكثر تكرارُا في محافظتي اخلليل ونابلس، حيث جرت %42 و%21 من جميع 

الواقعات على التوالي. وقد كانت هذه النزعة سائدة في السنتني السابقتني كذلك”. املرجع:
 OCHA، Unprotected: Israeli settler violence against Palestinian civilians and their
.property، December 2008
http://www.palestinemonitor.org/spip/spip.php?article7 انظر:  3
4. أخذت هذه األرقام من http://www.btselem.org/english/Settlements/Statistics.asp. يعتمد 

هذا الرقم على مصدرين اثنني: حسب دائرة اإلحصاء املركزي اإلسرائيلية، كان 285،800 مستوطن يعيشون 
في الضفة الغربية، باستثناء القدس الشرقية، في سنة 2008. باإلضافة إلى ذلك، وبناًء على إحصاءات  النمو 
ملجمل السكان في القدس، مت تقدير مجموع املستوطنني  في القدس الشرقية في نهاية سنة 2008 بحوالي 

.193،700
5.   املرجع السابق.

6.  Yesh Din،  A Semblance of Law: Law enforcement upon Israeli citizens in the 
West Bank، )Yesh Din، June 2006(، 124، http://www.yesh-din.org/report/ASe -
blanceofLaw-Eng.pdf
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التقط شقيقها عن طريق الصدفة  سماعة الهاتف األخرى  املوجودة 
عندما  وجهه  عضالت  وتشنجت  عيناه   ملعت  املعيشة،  غرفة  في 
وغلت  املجاورة،  غرفتها  في  الهاتف  شقيقته عبر  مع  محادثة  سمع 
يقول  ناعمًا  كوريا  صوتا  سمع  عندما  عروقه  في  الشرف«    « دماء 
ركل  وكانت شقيقته تضحك....   « أراك  أن  ويجب  لشقيقته  احبك.. 
غرفتها بقدمه وهجم عليها كأنه شيطان خارج للتو من جهنم، وبعنف 
لف سلك الهاتف حول رقبتها... وشده بقوة مجنونة ..خنقها.. كانت 
عيونها املمتلئة بالرعب تتوسل إليه... ثم ما لبثت أن ارتخت بني يديه 
جثة ال حراك فيها... وما زال صوت حاد ومرتبك يخرج من سماعة 

الهاتف...الو ..الو. 
بحتًا  أنثويًا  صوتًا  املرة  هذه  فسمع  الهاتف  سماعة  الشقيق  التقط 
يقول: الو الو أين أنت يا سوسن...كان الشقيق يلهث من فرط اجلنون 
وكان   ?.. معي  من   : كاألبله  سأل  مرتخية  سفلى  وبشفة   ... والغباء 
 .. شابًا  نفسي  وعملت  أمازحها  كنت  لقد  سوسن  صديقة  الرد:...أنا 

فاليوم هو األول من ابريل  اليوم... هو كذبة نيسان.

املرأة والعنف 
بحيث  الفلسطيني  مجتمعنا  في  املرأة  ضد  العنف  ظاهرة  تتسع 
أصبحت تشكل تهديدًا خطيرًا على املجتمع بأسره، وقد فاقت معّدالت 
العنف كل التصورات بدًء من العنف الفكري عبر اإلقصاء  والتهميش 
وانتهاًء  النساء،  من  كبيرة  أعداد  له  تعرضت  الذي  اجلسدي  واألذى 
تداعيات  اقسي  وما  املرأة،  كرامة  من  والتقليل  والتهديد  باالستغالل 
له  تتعرض  الذي  االنتهاكات  أفدح  ولعل  واجلسدي،  اللفظي  العنف 
املرأة هو احلرمان من احلق في احلياة بالقتل ومنها ما يسمى » القتل 

على خلفية شرف«.
2005 وحتى  العام  مابني  اخللفية  امرأة على هذه   70 قتل  لقد مت 
2009  منهن 19 امرأة وثقت الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان وفاتهن 

السلطة  أراضي  في  وحده   2009 العام   خالل  شرف  خلفية  على 
الوطنية الفلسطينية. 

فتش عن السبب
في  أعوام  منذ  الفلسطيني  املجتمع  "الشرف"  في  جرائم   تتنامى 
املرأة،  ضد  والقوة  العنف  ثقافة  وانتشار  الرادع،  القانون  غياب  ظل 
مساسهن  يعتبر  الذي  واالجتماعي   الثقافي  املوروث  جانب  إلى 
احلقوقية  الناشطة  ترى  حيث  املوت  تستحق  جرمية  العائلة  بشرف 
القانونية  باألدلة  املسندة  اجلنائية  التحقيقات  كافة  أن   غزال  مروة 
على  ارتكبت  النساء  قتل  جرائم  غالبية  أن  أثبتت  القاطعة  والطبية 
خلفية الشكوك والظنون البائسة، وليس هناك ما يدل على أن النساء 
واملغضب  املؤسف  ومن  كرامتهن،  لوثن  أو  بشرفهن   فرطن  الضحايا 
أيضًا أن القاتل ال يخضع  إلجراءات قانونية تقتضيها اجلرمية ، بل 
هم حوله.  من  بعض  استحسان  وسط  مبرأ(   ( بيته  إلى  يعود  جنده 
على  يؤكد  الذي  الطويل  طارق  احلقوقي   الناشط  الرأي  ويشاركها 
ارتكبوا جرائمهم  القتلة  أن  القضية سنجد  إذا حاولنا تشخيص  انه 
التي  والقال واحلالة االنفعالية  والقيل  مندفعني بالشكوك احلائمة 
والتعقل،  االتزان  عن  بعيدًا  األسوياء  غير  األشخاص  هؤالء  يعيشها 
وبالتالي غير معنيني بالبحث والتحري والتقصي قبل أن يتم هتك 
النسيج العائلي واالجتماعي، كما أن عبارة ) قتل النساء على خلفية 
الشرف ( كفيلة بإجهاض أي محاولة للدفاع عن املرأة وتتضمن تفهمًا 
وتعاطفًا مع مقترفي هذه اجلرمية باعتبارهم يقومون بعمل شريف 

ومبرر!!
عادًة ال جترى حتقيقات  أنه  العشي  فريال  املجتمعية  الباحثة  وترى 
ال  أن  فيجب  النساء،  لقتل  األسباب احلقيقية  على  للوقوف  جنائية 
حلرمان  قتل  يكون  رمبا  هو  األسرة  شرف  بذريعة  القتل  أن  نستبعد 
املرأة من حقوقها في امليراث أو ألسباب تتعلق باملال وليس بالشرف، 

وتضيف:« مسكينة هي املرأة، ما أسهل خلق الذرائع لتصفيتها!!«   

8

القتل على خلفية شك أم  شرف

تعددت األسباب والضحية امرأة

الهيئـة  املـــسـتـقـلـــة حلـقــوق اإلنسان "ديوان املظالم"

بهجت احللو

ال للقتل
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نتائج القتل على خلفية الشرف ال للقتل
خلفية  على  القتل  آثار  أن  جواد  إميان  النفسية  األخصائية  ترى 
احملافظة على شرف العائلة إلى  حد انتهاك احلق في احلياة بل متتد 
إلى املجتمع لتنتهك احلق في األمان واالستقرار االجتماعي والنفسي 
املرأة  بالشرف يضطر  املرأة على خلفية ما يسمى  والوجداني، فقتل 
له من حترش جنسي حفاظًا  تتعرض  ما  للصمت على  املجتمع  في 
املستمر  املرأة  تعرض  أن  كما  للشكوك،  تعرضها  وعدم  سمعتها  على 
للعنف واإلساءة يجعلها أكثر معاناة من األمراض )السيكوسوماتية( 
الدم،  ضغط  وارتفاع  املعدة،  واضطرابات  الشهية  وفقدان  كالصداع، 
ومن الناحية النفسية االجتماعية، تعتبر جرمية الشرف وصمة عار 
من  أبناء  تطارد  واالجتماعية  النفسية  آثارها  وتبقى  باألسرة  تلحق 
ارتكب اجلرمية وأبناء من ارتكبت اجلرمية بحقه، باإلضافة إلى أبناء 
أقارب هذه األسرة، والتي ميكن أن تتسبب بإصابتهم بأمراض نفسية 

يصعب عالجها والتخلص منها. 
املنجي احد  الدكتور فرحات  .. حرام يرى    القتل على خلفية شرف 
مراجع األزهر الشريف أن »القتل على خلفية الشرف« جرمية تخالف 
الشريعة اإلسالمية، التي تنص على أن اجلهة الوحيدة املخولة تطبيق 
يجوز  ال  وبالتالي  والشريعة  القانون  عن  اخلارجني  ومعاقبة  النظام 

إصدار قرار اإلعدام وتنفيذه من جانب أحد األقارب. 
الشرف، مخالفة  على خلفية  القتل  أن جرائم  املنجي  الشيخ  ويؤكد 

صريحة للشريعة اإلسالمية. 
النفس  قتل  يزين  من  هناك  إن   " الصواف  مصطفى  الكاتب  ويذكر 
قتل  وكأنه  شرف"  خلفية  على  القتل  عاطفي"  عنوان  حتت  البشرية 
مبرر وال يخالف الشروع وبهذا ستوجب حكمًا مخففًا و يرى الصواف 
أبا أو أخا  أن مرتكب هذا النوع من القتل هو  قاتل مجرم سواء كان 
أو عمًا أو ابنًا هو مجرم..  وذكر بان الرسول تعامل مع املرأة الغامدية 
إن   " الصواف:  وقال  بفعلتها.  مقرة  عندما جاءت  متوقع  غير  بشكل 
أن  الشرف هو مجرم يجب  القتل على خلفية  بتبرير جرمية  القاتل 

ينال جزاءه ودون عذر مخفف"

 حماية املرأة في منظومة حقوق اإلنسان 
 العنف ضد املرأة هو سلوك أو فعل يتسم بالعدوانية يصدر عن طرف 
قد يكون فردًا أو جماعة على أساس جنسها، وهو تصرف مؤذ ومهني 
ُيرتكب بأي وسيلة، وبحق أي امرأة لكونها امرأة، ويخلق معاناة جسدية 
وجنسية ونفسية، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من خالل العقاب أو 
االستغالل أو التهديد أو التحرش أو اخلداع أو اإلكراه أو اإلجبار أو أي 
أو التقليل من أمن شخصها  وسيلة أخرى، وإنكار كرامتها اإلنسانية 
إمكانياتها  االنتقاص من  أو  أو شخصيتها  لذاتها  احترامها  ثم  ومن 
أن  اإلنسان  حلقوق  العاملي  اإلعالن  أشار  ولقد  واجلسدية،  الذهنية 
وبالتالي  العائلي يدخل ضمن تهديد حرية اإلنسان وكرامته  العنف 
أي  تعريض  عدم   « إلى  منه  اخلامسة  املادة  وأشارت  كانسان،  حقوقه 
أو  الوحشية  أو  القاسية  املعاملة  أو  للعقوبات  وال  للتعذيب  إنسان 

اإلحاطة بالكرامة ».
إلى  أشار  الذي   1991 لعام   »18« رقم  القرار  املتحدة  األمم  وأصدرت 
من  والعشرين  اخلامس  واعتبار  املرأة،  للعنف ضد  ضرورة وضع حد 

نوفمبر من كل عام يومًا عامليًا ملناهضة العنف ضدها.

وقد عرف إعالن األمم املتحدة للقضاء على العنف املسّلط على النساء 
والصادر في عام 1993)1( العنف بأنه: ) كل عمل عنيف مؤسس على 
االنتماء للجنس األنثوي والذي يلحق أو من شأنه أن يلحق بالنساء 
مّضرة أو أملًا بدنيًا أو جنسيًا أو نفسيًا أو التهديد مبثل تلك األعمال 
أو اإلكراه أو احلرمان التعسفي من احلرية سواء في احلياة العامة أو 
اخلاصة(. وجاء مصطلح » التمييز ضد املرأة« في املادة 1 من اتفاقية 
القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة التي اعتمدتها اجلمعية 
 180/34 بقرارها  واالنضمام  والتصديق  للتوقيع  وعرضتها  العامة 
املؤرخ في 18 كانون األول / ديسمبر 1979 أنه: »أي تفرقة أو استبعاد 
أو أغراضه توهني  إثارة  أو تقييد يتم على أساس اجلنس ويكون من 
اإلنسان واحلريات األساسية في  للمرأة بحقوق  أو إحباط االعتراف 
امليادين السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية واملدنية أو في 
أي ميدان آخر، أو توهني أو إحباط متتعها بهذه احلقوق أو ممارستها لها ، 
 بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساساملساواة بينها وبني الرجل« 

قانوني العقوبات الفلسطيني واألردني
واالستشارات  األبحاث  مركز  مديرة  الغنيمي   زينب  احملامية    تقول 
قطاع  في  املطبق  الفلسطيني  العقوبات  قانون  أن   للمرأة  القانونية 
غزة رقم » 74 » لسنة 1936 وقانون العقوبات األردني رقم » 16 » لسنة 
النصوص  من  العديد  يتضمنان   الغربية،  الضفة  في  املطبق   1960
العنف  جرائم  مرتكبي  على  العقوبة  فرض  تضمن  التي  القانونية 
الشرف،  بإدعاء  القتل  جرائم  يخص  وفيما  انه  بيد  النساء   بحق 
فإن القوانني املطبقة في فلسطني حتمي اجلاني وذلك بقبول العذر 
من   «  18  « باملادة  سواء  اجلرمية  هذه  ارتكاب  عند  للعقوبة  املخفف 
قانون العقوبات املطبق في قطاع غزة أو باملادة »34« من القانون املطبق 

في الضفة الغربية. 
الذي   1936 لسنة   74 رقم  الفلسطيني  العقوبات  قانون  في   وجند 
التي   18 املادة  غزة   في  واملطبق  البريطاني  السامي  املندوب  وضعه 
تنص على ما يلي: »يستفيد من العذر املخفف الشخص الذي يرتكب 
أو مال  أو نفسه  أو عرضه  أو شرفه  الدفاع عن ماله  جرمية في حال 

غيره أو شرفه أو عرضه أو نفسه" . 
وهو   ،1976 لسنة  األردني  العقوبات  قانون  340 من  املادة  في  وجند 
لعمليات  املخفف  العذر  تقدم  التي  املادة  الضفة  في  الساري  القانون 
قتل النساء بفقرتيها العذر احملل والعذر املخفف من العقوبات األردني 
أو  زوجته  فاجأ  من   ، احملل  العذر  من  يستفيد   «  : على  نصت  والتي 
إحدى محارمه حال التلبس بالزنا مع شخص آخر وأقدم على قتلهما 
أو جرحهما أو إيذائهما كليهما أو أحداهما » و » يستفيد مرتكب القتل 
أو اجلرح أو اإليذاء من العذر املخفف إذا فاجأ زوجه أو إحدى أصوله 

أو فروعه أو أخواته مع آخر على فراش غير مشروع » . 

 توصيــات... 
في ظل  الفلسطيني  املجتمع  به  الذي مير  العصيب  الوقت  هذا  في 
واملوحدة  الواحدة  السلطة  لدور  وغياب  لالحتالل،  قاسية  ممارسات 
ومع انقسام الواقع السياسي انقساما رأسيًا شل املؤسسة التشريعية 
والتنفيذية والقضائية، زادت في ظل هذه املناخان معّدالت االعتداء 
مما  السلوك  بسوء  باالتهام  والتهديد  واإليذاء  بالقتل  النساء  على 
احلقوقية  املدني  املجتمع  ملؤسسات  واسع  استنهاض  يستوجب 
ومحاسبة  اجلرمية  هذه  لفضح  واإلعالمية  والشبابية  والنسوية 
عبر  مير  العنف  من  للمرأة  القانونية  احلماية  توفير  إن  مرتكبيها. 

سلسلة من اخلطوات  الوقائية ومنها



إلى  يتوق  دميوقراطي،  مجتمع  لكلِّ  األساس  حجر  هي  »املساواة 
وجميع  املجتمعات  جميع  وفي  اإلنسان.  وحقوق  االجتماعي  العدل 
ميادين النشاط، تتعرض النساء ألوجه عدم املساواة في القانون وفي 
الواقع، حيث اعتمدت حقوق النساء ومكانتهن تاريخيًا على القوانني 
والعادات للبلدان التي يعشن فيها، ولم تكن ثمة قوانني معترف بها 
العامة  اجلمعية  ت  تبنَّ أن  إلى  احلقوق،  هذه  حلماية  كأساس  ُتعتَمد 
لألمم املتحدة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة 
عليها  د  أكَّ التي  اإلنسان،  حقوق  مبادئ  على  ارتكزت  التي  )سيداو(، 
اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، والعهدين الدوليني اخلاصني بحقوق 

اإلنسان«*. 

ضحايا بال أسماء
الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان في فلسطني، أشارت أنه في آذار 2009 
الهيئة  امرأتني في غزة، وقتلت ثالثة في ظروف غامضة، لكن  قتلت 

لم تشر إلى أسماء الضحايا. وفي قلقيلية توفيت املواطنة )ت. ع. م(، 
كما أشارت الهيئة جراء خنقها بسلك كهربائي، وارتكبت اجلرمية على 
القضية مفتوحًا  زال ملف هذه  العائلة، وال  أساس ما يسمى بشرف 

أمام الشرطة.
وفي منتصف أيار ُعثر على جثة امرأة بالقرب من عطارة في رام الله، 
عرف الحقًا أنها من قلقيلية، وبعد أيام ألقت الشرطة القبض على 
القاتل، وتبني أنه ابن أخت الضحية، وعثر بحوزته على مصاغ ذهبي، 
قتل  أنه  إدعى  عليها،  للمجني  يعود  دينار،  آالف  بأربعة  ثمنه  يقدر 

خالته ألسباب تتعلق بشرف العائلة.
واالجتماعي  القانوني  لإلرشاد  املرأة  مركز  من  الدين  صالح  رانية 
مسدود  طريق  إلى  يصلن  أن  بعد  املركز  إلى  يتوجهن  النساء  تقول: 
واجتماعي  سياسي  عنف  قضايا  عن  نتحدث  نحن  مشاكلهن،  حلل 
واقتصادي وصحي، نحن نحاول قدر املستطاع تقدمي اخلدمة، ولكن 
للتعاون مع مؤسسات  دائمًا بحاجة  ونحن  نحن وحدنا ال نستطيع، 

أخرى، اليجاد بدائل ملساعدة النساء. 
خالل الثالثة شهور املاضية، توجهت للمركز 45 امرأة لطلب اخلدمة 
هناك  كان  طواريء،  حاالت  في  النساء  من  حاالت   9 مباشر،  بشكل 
تهديد حقيقي على حياتهن بالقتل، واضطررنا لتحويلهن ملؤسسات 

حماية. 
قضايا  رفع  طلنب  صعب،  قانوني  وضع  في  نساء  أيضا  هناك 
يعبر  الرقم  الوضع،  حقيقة  عن  كفاية  يعبر  ال  الرقم  قانونية، 
عن عدد النساء اللواتي يصلن املركز فقط، هناك صعوبات أمام 

النساء للوصول.
قانون العقوبات األردني الساري املفعول في الضفة الغربية املادة 340 

تنص على:
يستفيد من العذر احملل، من فاجأ زوجته أو إحدى محارمه في حال 
أو  جرحهما  أو  قتلهما  على  وأقدم  آخر،  شخص  مع  بالزنا  التلبس 

ايذائهما كليهما أو أحدهما.

1- إنشاء قانون عقوبات جديد يضمن توفير حماية فاعلة للمرأة من 
جرائم العنف الواقعة عليها. 

وقائية  تدابير  في مضامينها  تشكل  استراتيجيات وخطط  وضع   -2
التعليمية  املناهج  في  التدريبية  التربوية  البرامج  ومنها  العنف  من 
تسوية  كيفية  وتعلم  كإنسان،  املرأة  احترام  على  تؤكد  املراحل،  لكل 

النزاعات بطريقة سلمية بعيدًا من العنف.
3- وضع برامج تربوية لتأهيل الفتيات والنساء لتعزيز الثقة بالنفس 

ومتكينها من تقوية احترام الذات.
أفراد  واحترام  احلوار  ثقافة  لتعزيز  اإلعالمية  البرامج  توجيه   -4

األسرة لبعضهم البعض ونبذ ثقافة العنف والقتل.
5-  التعامل بجدية ومهنية واتخاذ اإلجراءات املناسبة دون إبطاء جتاه 

شكاوى النساء ضحايا العنف أو اللواتي تعرضن حملاوالت الفتك بهن، 
وتخصيص دور ملموس للشرطة النسائية للتعامل مع املرأة الطالبة 

للحماية.
6- توفير مراكز إيواء للنساء ضحايا العنف تضمن حمايتها وتقدمي 

الرعاية الصحية واالجتماعية لها.
احلقوقية  املدني  املجتمع  ومؤسسات  النسائية  املؤسسات  دعوة   -7

والنيابية  لتقدمي اخلدمات 
لتأخذ  الدينية  املؤسسات  ودعوة  والقانونية،  والتوعوية   اإلرشادية 
النساء  قتل  ظاهرة  انتشار  من  احلد  على  املساعدة   في  الهام  دورها 

حتت ذرائع احملافظة على الشرف.  
وللقصة بقية

الهيئـة  املـــسـتـقـلـــة حلـقــوق اإلنسان "ديوان املظالم"

القتل على خلفية الشرف جرمية قتل مع سبق اإلصرار
عطاف يوسف
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يستفيد مرتكب القتل أو اجلرح أو اإليذاء، من العذر املخفف، إذا 
فاجأ زوجه أو إحدى أصوله أو فروعه أو أخواته مع آخر على فراش 

غير مشروع.

املادة 98
املستفيدون من العذر املخفف

أقدم عليها بصورة  الذي  فاعل اجلرمية  املخفف،  العذر  يستفيد من 
غضب شديد، ناجت عن عمل غير محق وعلى جانب من اخلطورة أتاه 

املجني عليه.**
اجلرمية األخيرة التي قتلت فيها إمرأة من قلقيلية وهي حليمة أحمد 
الشيخ، واضح جدأ أن املادة 340 واملادة 98 ال تنطبقان على اجلاني، 
بالزنا، ولم يكن في حالة  حيث خطط للجرمية، ولم يفاجئ خالته 
غضب شديد، فقد قام باستئجار سيارة وذهب مع خالته إلى نابلس، 
وتناوال  السيارة بصحبتها  من  ونزل  الطعام  بشراء  قام  الطريق  وفي 
زوج  مع  ذهب  التالي  اليوم  وفي  العراء.  في  وتركها  فتلها  ثم  األكل، 
30 عامًا وهي  املرأة عمرها  خالته ملركز الشرطة لإلبالغ عن غيابها، 

أم لسبعة أطفال.

حماية األسرة والطفولة
الرائد مجاهد ربايعة من شرطة قلقيلية يقول: »الشرطة تنظر ملوضوع 
قتل النساء بأهمية بالغة جدًا، الشرطة تراقب وتزيد من نشاطها في 
هذا املجال، حيث مت مؤخرًا استحداث إدارة جديدة في الشرطة، بناًء 
على تعليمات مدير عام الشرطة، إدارة تعنى بحماية األسرة والطفولة، 
وسيمتد  الله،  ورام  حلم  بيت  مدينة  في  عملها  تباشر  اإلدارة  وهذه 
عملها بحيث تشمل جميع احملافظات الفلسطينية، أي سيدة تستطيع 
التوجه لهذه الدائرة، وسيتم التعامل مع قضيتها بسرية تامة وبعيدًا 
عن الضوضاء، ألننا مجتمع شرقي ونعرف حساسية املوضوع، خاصة 

إذا كان هناك عنف من داخل األسرة. 
امرأة  أي  بإمكان  االنترنت،  للشرطة على  العامة  للعالقات  لنا موقع 
أن تقدم شكوى من خالل املوقع وهي في بيتها، دون أن تخرج، وأيضا 
ميكنها االتصال تلفونيًا على أرقامنا املعروفة جلميع املواطنني، ونحن 
نلبي أي شكوى ونأخذها بعني االعتبار، ونقوم بدراستها. هناك قضايا 
يجب فيها حضور املرأة، خاصة إذا كانت القضية قانونية، هناك قضايا 
نحاول معاجلتها دون قدوم املرأة، في حال تعرضت املرأة لإلغتصاب أو 

كانت فتاة قاصر وتعرضت للتحرش.
أدت احملاوالت الدولية في اآلونة األخيرة إلى إصدار وثائق عن الوضع 
عن  مزعجة  إحصاءات  نت  تضمَّ العالم،  نطاق  على  للمرأة  احلقيقي 
فالنساء  والرجل.  املرأة  بني  واالجتماعي  االقتصادي  التفاوت  أوُجه 
أكثر من  ويعملن  فيه،  األميني  وأغلبية  العالم،  أغلبية فقراء  لن  يشكِّ
لن أقلية على صعيد املشاركة  الرجال، ويتقاضني أجرًا أقل، كما ويشكِّ

السياسية في العالم. 
الثاني من  تشرين  املتحدة في شهر  العامة لألمم  اعتمدت اجلمعية 
العام 1967، إعالن القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة. وفي 
رأي  استطالع  املتحدة  املرأة في األمم  بدأت جلنة مركز   1972 العام 
املرأة  بشأن حقوق  دولي  ومضمون صكٍّ  األعضاء، حول شكل  الدول 
االقتصادي  املجلُس  نه  عيَّ بدأ فريق عمل  التالي  العام  وفي  اإلنسان. 
1974 بدأت  العام  واالجتماعي في اإلعداد ملثل هذه االتفاقية. وفي 
على  القضاء  بشأن  اتفاقية  بصياغة  املرأة  مركز  في  املعينة  اللجنة 
التمييز ضد املرأة، وظلت تعمل لسنوات، إلى أن أنهت إعداد االتفاقية 

التي اعتمدتها اجلمعية العامة لألمم املتحدة في العام 1979 ودخلت 
ز التنفيذ  في العام 1981.  حيِّ

أن تؤخذ بعني االعتبار،  تابعت: "كل شكوى يجب  الدين  رانية صالح 
ولكن  وسيط،  عبر  حتى  أو  التلفون،  عبر  أو  شخصية  كانت  سواء 
التعامل يختلف معها من طريقة إلى أخرى. دوري كمؤسسة أن أوجد 
عناوين للمرأة في املكان املوجودة فيه، إذا كان هناك صعوبة للتوجه 
في  املوجودة  املؤسسات  بني  التشبيك  ضرورة  تبرز  وهنا  املركز،  إلى 
مع  تتكاثف  أن  املؤسسات  فعلى جميع  بالتعاون،  متفائلة  وأنا  البلد، 
يتعرضن  نساء  وهناك  حياتهن  تهدر  نساء  فهناك  البعض،  بعضها 
ومؤسسات  والصحية  واالقتصادية  االجتماعية  فاملؤسسات  للعنف، 
املجتمع املدني واملؤسسات احلكومية، عليها جميعا أن تنسق جهودها 
حلماية املرأة من العنف، واحلفاظ على حياتها وكرامتها وهنا ال ميكن 

االستغناء عن الشرطة".

تعاون مع املؤسسات
الشرطة،  تابعتها  كثيرة  قضايا  “هناك  يتابع:  ربايعة  مجاهد  الرائد 
اآلونة  في  الصحف  نشرت  وقد  النساء،  على  االعتداء  فيها  ومنعت 
األخيرة عن قيام الشرطة بانقاذ حياة فتاة في اللحظة األخيرة، من 
قتل محقق. وعلى املواطن أن يفهم، أنه كلما تعاون أكثر، وكلما أبلغ 
قتل،  يكون هذا سببًا في منع جرمية  رمبا  أي معلومة،  الشرطة عن 
واستطاعت الشرطة انقاذ حياة الفتاة وحمايتها من القتل، القضية 
كانت قضية خالفات عائلية، هناك تعاون جاد ما بيننا وبني املؤسسات 
ذات الصلة، مثل احملور في بيت حلم، وجمعية الدفاع عن األسرة في 
اآلونة  وفي  معهم،  وونسق  معهم  مستمر  تواصل  على  نحن  نابلس، 
األخيرة شرعنا في تنفيذ برنامج مع التربية والتعليم، إدارة العالقات 
العامة، في إعطاء محاضرات لطلبة املدارس وخصوصًا اإلناث، أعطينا 
في الشهرين املاضيني حوالي 120 محاضرة، تتعلق بقضايا التحرش 
اجلنسي واملخدرات واالتصال من مجهول، نحن واملؤسسات نعمل معًا 

من أجل النهوض مبجتمعنا نهضة حضارية”.
عاتق  على  املسؤولية  “تقع  وتقول:  بالشائكة،  القضية  تصف  رانية 
اجلميع، حتى املجتمع نفسه، يتحمل مسؤولية ما يحدث، ألن جرمية 
أو  وأسبابها  تبعياتها  عن  النظر  بغض  قتل  جرمية  هي  النساء  قتل 
أنه شريك،  أي  القابل،  دور  املجتمع ميارس  أن  اعتقد  أنا  حتليالتها، 
إما بالتغطية على هذه العائلة، أو الضغط عليها ودفعها في النهاية 
لقتل أحد أفراد أسرتها، ويوجد مبررات لعملية القتل، ويتسامح مع 
بشكل  املوضوع  هذا  على  نعمل  أن  يجب  بالذات،  النساء  قتل  جرائم 
واضح، طبعًا العمل مع العائلة نفسها، ألن العائلة عندما تكون مصرة 
على ارتكاب جرمية القتل بحق املرأة، فهي تستخدم كافة األساليب من 
الترغيب والترهيب، وأحيانًا تقوم بخداع املؤسسات، فهي توهمهم بأنها 
األمان،  متنحها  أن  املؤسسات  من  وتطلب  الفتاة،  حلياة  تتعرض  لن 
ما  للسؤال  كمؤسسات  يعيدنا  هذا  وبالتالي  الفتاة،  السترجاع  فقط 

هي البدائل التي علينا أن نوجدها?”.

اتفاقية سيداو
جاءت املادة األولى من االتفاقية، لتعطي تعريفًا شاماًل للتمييز ينطبق 
على نصوص االتفاقية جميعًا، حيث يشمل التمييز ضد النساء كل 
أو تقييد يتم على أساس  أو استبعاد،  أو اختالف في املعاملة،  تفرقة 
اجلنس، ويكون من آثاره أو أغراضه النيُل من االعتراف للمرأة، على 
التأثير على متتعها  أو  اإلنسانية،  باحلقوق  الرجل،  املساواة مع  قدم 
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باحلقوق السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية واملدنية وأية 
حقوق أخرى، أو يكون من شأنه أن مينع النساء من ممارسة احلقوق 

واحلريات األساسية، بغضِّ النظر عن احلالة الزوجية. 
2.    اتخاذ التدابير التشريعية وغير التشريعية حلظر كل متييز ضد 

املرأة. 
القيام  الدول املصادقة باالمتناع عن  العامة في  التزام السلطات    .4

باملمارسات التي فيها متييز ضد النساء. 
5.  إلغاء القوانني واألعراف واملمارسات التي تشكل متييزًا ضد املرأة. 
6.   إلغاء جميع أحكام قوانني العقوبات الوطنية التي تشكل متييزًا 

ضد املرأة. 
الالزمة  التدابير  اتخاذ  األطراف  الدول  على  اخلامسة،  للمادة  وفقًا 
للقضاء على األدوار النمطية للجنسني، وتعديل األمناط االجتماعية 
والثقافية لسلوك الرجل واملرأة، التي تكرس فكرة دونية أحد اجلنسني 
ن التربية األسرية تفهمًا صحيحًا  أو تفوقه. كما عليها أن تكفل تضمُّ
لألمومة، واإلعتراف باملسؤولية املشتركة لكلٍّ من النساء والرجال في 

تنشئة األطفال والعناية بالشؤون األسرية.*** 
تصل  عندما  مجراه،  يأخذ  "القانون  يواصل:  ربايعة  مجاهد  الرائد 
للقضاء،  بتحويلها  ونقوم  معينة،  شكوى  بوجود  للشرطة  القضية 
شكوى  تردنا  عندما  فمثاًل  امللف،  يغلق  ال  الشرطة،  دور  ينتهي  هنا 
القضية  نحول  أو حلادث معني،  تعرضت الغتصاب  امرأة  بأن  معينة 
للمحكمة وتصبح القضية بيد احملكمة. لكن إذا شعرت املرأة مجددًا أن 
حياتها معرضة للتهديد، بإمكانها اللجوء للشرطة مجددًا، والشرطة 

تستجيب فوراً لهذا النداء.
يتوجهن  اللواتي  النساء  عدد  عن  دقيقة  إحصائية  لدي  توجد  ال 
2008 في محافظة قلقيلية كانت أعلى  للشرطة بشكاوي، لكن عام 
عن  ينم  وهذا  احلياة،  مجاالت  مختلف  في  الشكاوي،  لتقدمي  نسبة 
الدوائر  عبر  بحقوقهن  املطالبة  بضرورة  النساء،  لدى  وعي  وجود 
خصوصية  لها  قلقيلية  محافظة  الشرطة،  مؤسسة  وعبر  القانونية، 

ألنها حتتوي على مزيج من السكان«.
فيما تقول رانية صالح الدين: »نحن في النهاية جزء من هذا املجتمع 
احمللي، وتشجيع الناس على التوجه مبعلومة أو بشكوك، أو حتى بإخبار 
عن قضايا، ونحن ال نفقد األمل في مجتمعنا، ورغم كل الضعوطات 
التي نواجهها، إال أننا نتوجه لهم باستمرار، ألنهم أصحاب كلمة، هم 
الذين يقرروون ايقاف هذا العنف، من خالل توجههم ودعمهم لسيادة 
مع  نتسامح  ال  أن  يجب  النساء،  حتى  بالقانون،  واالهتمام  القانون، 

جرائم القتل.

بحاجة  أنها  املرأة  شعرت  فإذا  لها،  األول  القائد  هو  املرأة  شعور 
موجودة،  مؤسسات  هناك  طلبها،  في  تتردد  ال  أن  عليها  للمساعدة، 
الطلب منهم، توجد مؤسسات، ولكنها بحاجة  وهناك عناوين عليها 
بعضهم  مع  مشترك  بشكل  للتعاون  تخصصاتها،  في  أكثر  لتمركز 
اليوم  العمل، مبعنى  التكامل في  البعض. لذلك نتحدث عن ضرورة 
أكون  هنا  بيتها،  في  املرأة  متابعة  في  األخرى  للمؤسسات  دور  هناك 
كمؤسسة انهيت العمل اخلاص بي، وحولت العمل إلى مؤسسة أخرى 
املرأة،  بحماية  دورنا  ينتهي  وال  مسؤولون،  جميعنا  املوضوع.  ملتابعة 
وعندما ينتهي دور مؤسسة يبدأ دور مؤسسة أخرى، مع ضرورة التأكد 

من وصول املرأة وأنها أخذت املساعدة املالئمة«.
أما عن طرق التواصل مع جهاز الشرطة فالرائد مجاهد ربايعة يقول: 
»هناك طرق كثيرة للتواصل مع الشرطة، وأسهلها هو االتصال على 
الرقم املجاني املباشر، وهو رقم )100( لإلبالغ وإعطاء وصف للمكان 
تكون  دقائق  وخالل  شاهدوه،  أو  سمعوه  الذي  احلدث  طبيعة  وعن 
الشرطة قد حتركت إلى مكان احلادث، وحتى لو شعر املواطن أن هناك 
خطر، فالشرطة متواجدة في جميع أنحاء املدن، وعلى الفور ستحرك 
دورياتها إلى املكان وتبحث األمور، وتقدر إذا كان هناك اعتداء، أو أن 

أشخاصًا يتعرضون إلى اخلطر، أنا أطمن جميع اإلخوة املواطنني«.

شكر وتقدير
الشكر  املرأة قدمت  العنف ضد  عايدة عيساوي من منتدى مناهضة 
والتقدير لشرطة قلقيلية، على املوقف الذي حصل قبل فترة، حيث 
قاموا باحباط محاولة قتل المرأة، تقول: »نحن نرى أن دور الشرطة 
موضوع  ليس  املوضوع  لكن  النساء،  قتل  قضايا  في  جدًا  فعال  دور 
بحق  مجحفة  قوانني  إبقاء  ألن  قوانني،  موضوع  هو  وأمنا  شرطة، 
عدم  في  يكمن  الشرطة  دور  عام.  بشكل  القتل  لقضية  تؤدي  النساء 
وأنها  املوضوع إلرادة األسرة،  وترك  النساء،  التحقيق في قضايا قتل 
هي التي تقرر. جزء من القضايا التي مت التحقيق فيها، وقفت عند 
إرادة  التحقيق عند  ويتوقف  العائلة.  تقوله  أو حسب ما  انتحار  أنها 
التحقيق  قضايا  في  الشرطة  دور  كان  كلما  أنه  نعتقد  هنا  العائلة، 
االكتفاء  وعدم  الشرطة،  عند  من  يخرج جاهزًا  أن  امللف  وعلى  أكبر، 
بالتحقيق بناء على إرادة العائلة. ألنه غالبية احلاالت التي يتم قتلها، 
جرائم  منفذي  وأغلب  العائلة،  قبل  من  القاتل  احتضان  عملية  تتم 
التحقيق  عن  تتوقف  والشرطة  صغير،  شخص  أو  أخ  إما  هم  القتل 
بناء على إرادة العائلة، ولذلك نحن نعتبر هنا أن الدور يكون مجزوءًا، 
بينما إذا مت التحقيق حتى النهاية وتبينت خلفية القتل يصبح هناك 

رادعًا أكبر«.
الرائد مجاهد ربايعة يرد على العيساوي قائال: »أنا استغرب ما تقوله 
عايدة العيساوي، نحن دائمًا ملفاتنا جاهزة، نحن نأخذ كل الشروط 
واألطراف، ومن ثم ترفع القضية للقضاء، وهنا ينتهي دور الشرطة، 

ألن هناك اختصاص في العمل.
للمحكمة،  القتلة  تقدمي  مت  ارتكبت  التي  القتل  قضايا  معظم 
وأصبحت قضاياهم من اختصاص القضاء، وهنا يصبح دور الشرطة 

دورًا تنفيذيا ملا يقره القضاء«.
عايدة عيساوي تواصل: »نحن كمنتدى الذي ُفِعل إثر تزايد عمليات 
قتل النساء في عام 2005، عملنا وفق آليات محددة، وهي أواًل إيصال 
النساء هي قضايا عامة، وليست خاصة،  العام، أن قضايا قتل  الرأي 
أنها قضايا  القضايا على  التعامل مع  وأنها قضايا مجتمعية، وعدم 
شرف العائلة، فأغلب القضايا التي يتم بها قتل نساء، يتبني أنها متت 
ألسباب أخرى، ثم تكيف القضايا على أنها قتل نساء على خلفية شرف 

الهيئـة  املـــسـتـقـلـــة حلـقــوق اإلنسان "ديوان املظالم"
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العائلة. لذلك كلما تعاملنا مع املوضوع على أنه موضوع عام، وليس 
خاص، ممكن أن نثير الرأي العام، ملناهضة هذه القضايا والتخفيف من 
حدتها، ثانيًا تبني قوانني منصفة للنساء، ألن موضوع القوانني مهم 
جدًا، ومن خالل التعديالت التي نقدمها، سواء على قانون العقوبات 
أو على قانون األسرة، نحن حتى اآلن نعتبر أن لدينا فقرًا في القوانني 
النساء، بل بالعكس  القوانني املوجودة ال حتمي  النساء،  التي حتمي 
تشكل عائقًا أمام وصول النساء لألمن اخلاص، الذي تشعر من خالله 
أنها تعيش في مجتمع آمن، لذلك نحن نعمل على أكثر من موضوع، 
إثارة الرأي العام حول قضايا القتل، تبني قضايا النساء، ألن قضايا 
إمكانية  كان هناك  »تابو« ممنوع احلديث عنها، كلما  زالت  النساء ال 
للحديث في قضايا النساء أكثر، كلما كان هناك امكانية للتعامل مع 

املوضوع، على أنه موضوع مجتمعي«.
وقال:  املعلومات  سرية  على  املواطنني  طمأن  ربايعة  مجاهد  الرائد 
تطرح  وال  مهنيني،  أشخاص  يتوالها  األمور  أن  اجلميع،  »أطمئن 
االختصاص،  ذوي  من  محددين  أشخاص  أمام  وأمنا  اجلميع،  أمام 
احلالة  لتحويل  ضرورة  هناك  أن  رأووا  وإذا  باملتابعة،  يقومون  هم 
للجمعيات أو للمؤسسات يقومون بذلك، وإذا شعرنا أن هناك تهديدًا 
أو خطرًا، نقوم باالتصال، فنحن نتعاون مع وزارة الشؤون االجتماعية 
واملؤسسات ذات الصلة، هناك سرية مطلقة، وعلى األخص فيما يتعلق 

بقضايا األسرة.
أي ضابط شرطة، عندما يجلس مع أي إمرأة  في حتقيق، أو أخذ إفادة 
في أي قضية، تكون هنالك شرطية موجودة، وهناك تعليمات واضحة 
يتلقني  الشرطيات  من  مجموعة  لدينا  اآلن  املجال،  هذا  في  جدًا 

تدريبات خاصة للتعامل مع النساء اللواتي يتعرضن إلى إعتداءات«.
عايدة عيساوي تؤكد على أننا يجب أن ال ننتظر حتى يتم اإلعتداء 
على الطفلة، نحن نعمل توعية وقائية لفتياتنا وفتياننا الشباب، ألن 
على  يتم  االعتداء  أن  الطفولة،  مرحلة  في  أنه  تقول  اإلحصائيات 
الفتيان في سن 6-8 سنوات، أكثر من الفتيات، وهذا العتبارات كثيرة، 
أنواع  عن  مختلفة،  أعمار  في  للصغار  التوعية  على  يقوم  مشروعنا 
ونعمل  أنفسنا  أن نحمي  املمكن  وكيف من  التي حتصل،  اإلعتداءات 
اإلعتداءات، من خالل  أنفسنا من هذه  كأطفال حلماية  نحن  وقاية 
معرفة طبيعة اإلعتداءات التي حتصل، ومن خالل العمل مع األهل، 
بحيث نتحدث مع أهلنا عن كل ما يحدث معنا دون خوف. أو من خالل 
إخبار املرشد في املدرسة أو األستاذ واملعلمة. فكلما كان الوعي أكبر فإذا 

حدثت إعتداءات ستكون بشكل أخف.

املساواة في الزواج
األطراف  الدول  سيداو،  اتفاقية  من  عشر  السادسة  املادة  تطالب 
كافة  في  املرأة  ضد  التمييز  على  للقضاء  املناسبة  التدابير  "بإتخاذ 
األمور، املتعلقة بالزواج والعالقات األسرية، حيث يكون لها نفس احلق 
في عقد الزواج، ونفس احلق في حرية إختيار الزوج، ونفس احلقوق 
يتعلق  فيما  احلقوق  ونفس  فسخه،  وعند  الزواج  أثناء  واملسؤوليات 
باألطفال، من حيث اإلجناب والوالية والقوامة والوصاية واحلضانة. 
وتعطى النساء حقوقًا كما ألزواجهن في اختيار اللقب العائلي واملهنة 
والوظيفة، وفي امللكية وإدارة املمتلكات والتصرف بها. كما ُتلَزم الدول 

بتحديد ِسنٍّ أدنى للزواج وتسجيل الزواج في سجل رسمي".* 
املكتب  وعضو  العاملة،  املرأة  جلان  احتاد  رئيسة  الله،  عوض  رضا 
السياسي حلزب الشعب الفلسطيني تقول: "غزة تعاني من قلة األمن، 
نلجأ  األرض  على  تنفيذية  قوة  لدينا  يوجد  ال  أمن،  لدينا  يوجد  ال 
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خلفية  على  القتل  لكن  كثيرة،  قضايا  من  تعاني  غزة  في  املرأة  لها، 
الشرف الذي أصبح منتشرًا وهو بحج واهية. وفي احلقيقة هناك نوع 
من الكذب، ويكون سبب القتل ليس له عالقة بالشرف، قضايا أخرى 
يتم التعامل معها على أنها قضايا شرف، حتى ال يأخذ القاتل حكمًا 
عاليًا، كما في حالة القتل املتعمد. خلفيتنا تقر اضطهاد املرأة، وزاد 
اضطهادها منذ االنقالب احلمساوي في قطاع غزة، وأصبحت الفتيات 
في كثير من األحيان يقتلن ظلمًا وبهتانًا، ثم يقال أنها قتلت دفاعًا 

عن شرف العائلة". 
ما  لالنفصال  ونتيجة  االنقسام،  بعد  أنه  إلى  تشير  عيساوي  عايدة 
"نحن  وتضيف:  للغاية،  العمل هناك صعبًا  أصبح  وغزة،  الضفة  بني 
أن  منها  ونطلب  غزة،  في  للمنتدى  الشريكة  املؤسسات  مع  نتواصل 
تنسق مع املنظمات األهلية واحلكومية، ألنه أصبح من الضروري أن 
يكون هناك تضافر للجهود، للوقوف أمام هذه احلاالت واحلديث عنها 

واإلعالن عنها أكثر".
املرأة  جمعية  مثل  مؤسسات  لدينا  "نحن  تواصل:  الله  عوض  رضا 
العاملة الفلسطينية، واحتاد جلان املرأة العاملة، واملنظمات األخرى، 
باالشتراك مع طاقم شؤون املرأة واالحتاد العام للمرأة الفلسطينية، 
فتاة  قتل  يتم  عندما  فورًا،  بيانات  ونصدر  اجتماعات  نعقد  جميعنا 
بحث  ونعمل  العائلة  مع  نعمل  العائلة.  شرف  خلفية  على  امرأة  أو 
اجتماعي، ونبلغ مؤسسة الضمير حتى تتابع، ونحن لدينا خط ساخن 
في مؤسستنا ملتابعة هذه القضايا، هناك متابعة من اجلمعيات ومن 
املؤسسات،  العام، وهناك متابعة من  املرأة، ومن االحتاد  طاقم شؤون 
لكن هذه املتابعة يجب أن تتوج في النهاية بسلطة، بحكومة تساند، ال 

يوجد هنا لدينا سلطة تتابع وتساند.

 املراجع
 اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة )سيداو(.

 ** قانون العقوبات األردني
 *** اتفاقية سيداو
 **** انفاقية سيداو



الهيئـة  املـــسـتـقـلـــة حلـقــوق اإلنسان "ديوان املظالم"

 إذن ينفرج الباب قلياًل وتتخذ قضايا قتل النساء حصتها في وسائل 
اإلعالم كخبر صحفي منقوص، فمنذ بداية العام احلالي 2010 صار 
خبر مقتل سيدة في ظروف غامضة صادر عن جهاز الشرطة  مألوفًا - 
إلى حد ما- في الصحف ولكن مبتورًا من التفاصيل واملتابعة ومعرفة 

ظروف القضية.
ملفات وقضايا قتل النساء تأخذ مجراها االعتيادي في أروقة النيابة 
وتفصيلية  متتابعة  تغطية  بال  لكن  واحملاكم  الشرطة  وجهاز  العامة 
من وسائل اإلعالم ودون أن تتحول لقضية رأي عام تثير حراك ورفض 

مجتمعي. 
 سؤال الفت ملاذا مطلوب من اإلعالم التوضيح واإلسهاب في التفاصيل?
النساء، فمقتل  يعيدنا هذا باألساس ألسباب وخلفيات وجرائم قتل 
امرأة يعني تغيير مسار حياة لعائلة بأكملها وبشاعة الفعل )القتل ( 
الذي ال يتقادم وال يغسل العار كما يدعي القتلة يذبح الضحية مرتني 
وثرثرة  عار  من  يلحقها  وما  أواًل  بضراوته  الفاضح  الفعلي  :بالقتل 

وتشويه واحتماالت ال حتسم براءتها أو عدمها (.
القتلة )من يدعون الشرف( هم من يصنع العار كمبرر للجرمية بتلفيق 
التهم فالكثير من ملفات النيابة العامة تشير أن القتلة يستسهلون 
ليقوموا  بحقها،  باطلة  تهم  وتلفيق  األخالق  بسوء  الضحية  رمي 
بقتلها بدم بارد. فأي شرف في جرائم الشرف كما  ذهب عنوان املؤمتر 
وزارة  برعاية  الشرف«  خلفية  على  املرتكبة  اجلرائم  في  الشرف  »أين 
شؤون املرأة وبتنظيم من مكتب املفوض السامي حلقوق اإلنسان في 
األراضي الفلسطينية ، وصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة، ومركز 
 املرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي، والهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان.
يأتي هذا املؤمتر في ظل انتظار نسوي وحقوقي لشطب املواد احمللة 
تنجح  ولم  حولها  اجلدل  طال  والتي  العقوبات  قانون  في  واملخففة 
املؤسسات النسوية حتى اآلن بإلغائها بشكل قاطع ونهائي، رغم املطالبة 
وغزة. الضفة  في  املواد  بهذه  العمل  بتعليق  الوزراء  قبل مجلس   من 
الرئيس  مكتب  في  التشريعات  مكتب  مدير  شاهني-  عامر  أشار 
الفلسطيني في مداخلته:« الرئيس الفلسطيني صادق على اتفاقية 

سيداو، وكذلك الوثيقة احلقوقية للمرأة«.
العقوبات  قانون  من   )340( املادة  وإلغاء  لتعديل  مفتوح  الباب  إذن 
األردني لسنة 1976، وهو القانون الساري في األراضي الفلسطينية«. 
النساء. قتل  جلرائم  املخفف  العذر  تقدم  التي  املادة   تلك 
الغموض ال زال يلف جرائم قتل النساء  الباحث ياسر عالونة من الهيئة 
القتل  إلى رصد حاالت  الفلسطينية املستقلة حلقوق اإلنسان يشير 
تبعًا لتوثيق الهيئة كان على النحو التالي: العام 2005 سجل مقتل 
10 نساء، وفي عام 2006 رصدت الهيئة 14حالة قتل للنساء،وفي عام 
2007 )18( حالة قتل، وهو رقم متصاعد ومتزايد ،بالقليل من التحليل 
وبالعودة لألسباب نكتشف أن الفلتان األمني واالنقالب في غزة رفع من 
وتيرة العنف الداخلي مع غياب سلطة القانون. تناقصت هذه اجلرائم 
النساء  عدد  أن  الهيئة  بيان  ويشير  لتسع حاالت.  لتصل   2009 عام 
املقتوالت وصل 53 امرأة بينهن ثماني حاالت يّلفها الغموض ولم يحدد 
 السبب الرئيس ملوتها حيث سجلت كجرائم قتل في ظروف غامضة.
إلى  تشير  والتي  القتل  وأدوات  طرق  هو  للتدقيق  بحاجة  يبدو  ما 
التخطيط املسبق من قبل القاتل من إطالق النار على الضحية أو طعنها 
بفعل  لتبدو  ترسم اجلرمية  وأحيانا  أو تسميمها وفي حاالت خنقها 
ذاتي من قبل الضحية وتسجل كحاالت انتحار، ثم تتكشف مالبساتها 
وُتظهر تدخل طرف آخر أجبرها على جترع كميات زائدة من احلبوب 
املنومة، بل جتبر بعض الضحايا في حاالت على جترع السم بنفسها. 
النسوية. املؤسسات  أو  الشرطة  بيانات صادرة عن  أكدته عدة   وهو ما 

أين الشرف في 
اجلرائم املرتكبة 
على خلفية الشرف

أمل جمعة
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املتتبع حلاالت قتل النساء يسقط مفهوم الشرف التقليدي واملتمثل 
بإقامة الفتاة عالقة جنسية غير شرعية، فالكثير من احلاالت خارج هذا 
املسمى، وهو ما يثير الغضب ويؤكد أن جرائم قتل النساء نابعة أساسًا 
من منطلق متيزي قائم على أساس جنسها فإذا كانت أعمار املقتوالت 
3 شهور،  التي قتلت عمرها  أن أصغر احلاالت  إلى  النساء تشير  من 
وأكبرهن 75 عام فهذا ينفي بالتأكيد مفهوم الشرف وغسل العار، كما 
تشير نيرمني السراج من مكتب املفوض السامي حلقوق اإلنسان في 
غزة: »من املهم االتفاق على مفهوم الشرف أوال، ما يجري حتى اآلن 
هو ربط مفهوم الشرف باملرأة فقط، هناك أسباب كثيرة وعديدة لقتل 
النساء، كامليراث وغيره. ولكن يتم استسهال اإلعالن على أن اجلرمية 
متت على خلفية الشرف، فالقانون في هذه احلالة يعطي القاتل فرصة 
األديان  كل  بينما  مخففة.  عقوبة  مينحه  محل  عذر  من  لالستفادة 
لفحص  حاجة  هناك  النساء،لذا  قتل  ومنها  القتل،  حترم  السماوية 
 األسباب التي تؤدي إلى عمليات قتل النساء حتت مختلف التسميات«. 
السيدة سلوى هديب - وكيل وزارة شؤون املرأة رأت أن أصعب ما تواجهه 
املرأة هو العنف ضدها. وأشارت إلى عدد من املواثيق واالتفاقيات التي 
ووثيقة  الفلسطيني  األساسي  القانون  وكذلك  املساواة،  على  تنص 
املرأة.  اللجنة الوطنية ملناهضة العنف ضد  االستقالل. مشيرة لدور 
الرجال  بني  املساواة  بإحالل  املتعلقة  التوصيات  تطبيق  وضرورة 
والنساء التي نصت عليها القوانني، وكذلك العمل على توفير احلماية 
للنساء املتعرضات للعنف. وتوعية املجتمع احمللي حول خطورة ظاهرة 
العنف من خالل التعاون احلثيث مع وزارة الشؤون االجتماعية وبيوت 
زالت غزة بال بيت  املوزعة في محافظات الضفة وال  الثالث  احلماية 

حماية آمن للنساء.
جادة  محاوالت  هناك  ولكن  الرقابي  دوره  في  أخفق   اإلعالم 
العنف ضد  الوعي حول موضوع  دور وسائل اإلعالم في رفع مستوى 
املرأة حصد الثلث األخير وقدم جتربتني لإلعالم احمللي الفلسطيني 

واإلعالم الدولي العامل في فلسطني.
باوال هانكوك مراسلة شبكة )CNN( حتدثت حول العنف ضد النساء 
في املناطق الفلسطينية احملتلة مشيرة إلى أن دور وسائل اإلعالم في 
هذا املجال يقوم على شرح معاناة وجتارب النساء املتعرضات للعنف. كما 
أن من املهم لوسائل اإلعالم لعب دور يقوم على التوعية بخطورة العنف 
للتصدي له قبل وقوعه. وأشارت إلى أن وسائل اإلعالم تواجه صعوبات 
بها. حتاط  التي  التعتيم  محاوالت  بسبب  الظاهرة  هذه  تغطية   في 

جلنة  منسق  حمدان  منتصر  الفلسطيني  الصحافي  ذهب  بينما 
إلى جتربة عملية  املرأة،  املنتدى اإلعالمي لنصرة قضايا  الرصد في 
تغطية  في  ملحوظ  إخفاق  من  الدراسة  به  خرجت  ما  موضحًا 
الصحف الفلسطينية الرئيسية في تغطية جرائم قتل النساء خاصة 
في  مستندا  الشرف"،  "خلفية  على  القتل  يسمى  ما  خلفية  على 
الرصد  الذي نفذته جلنة  النساء  ذلك على تقرير رصد جرائم قتل 
واالجتماعي.  القانوني  لإلرشاد  املرأة  مركز  من  بدعم  املنتدى  في 
قتل  جرائم  تغطية  في  مهني  ضعف  حالة  إلى  النتائج  أشارت  حيث 
والنشر  املطبوعات  وقانون  أألساسي  القانون  إلى  مستندًا  النساء، 
 اللذان يضمنان حق الظهور العادل للمرأة في وسائل اإلعالم احمللية.

االحتالل لعب دورًا في تكثيف هذه الظاهرة واستخدامها في إثارة الفزع 
خالل  من  ونساًء  رجااًل  للطرفني  اإلسقاط  وعمليات  املجتمع  داخل 
الدوام كما  الوتر االجتماعي املشدود على  التهديد واللعب على هذا 
نوه الكثير من احلاضرين وكما أشار املستشار القانوني ملؤسسة احلق 
ناصر الريس، فعمليات اإلسقاط لشبان وفتيات فلسطينيني كانت تتم 

بالتهديد بقضايا تتعلق بفضح ممارسات جنسية أو تركيب الكثير من 
القضايا وتلفيقها لتخرج بشكل قضية اجتماعية جتلب العار للضحية 
املدنيني. حلماية  الرابعة  جنيف  اتفاقيات  مع  يتعارض  منهج   وهو 
وهو ما تطرقت إليه مها أبو دية- مديرة مركز املرأة لإلرشاد القانوني 
عاملية  ظاهرة  هي  النساء  قتل  ظاهرة  أن  ترى  حيث  واالجتماعي 
تعريف  حول  يدور  "اخلالف  تقول:  فقط  محلية  وليست  وإقليمية 
الواقع  في  النساء.  بقتل  األمر  يتعلق  عندما  األسرة  شرف  مفهوم 
الفلسطيني وبسبب غياب سلطة ذات سيادة فعلية ومتكاملة، تتعدد 
واألهلية،  الرسمية  املجتمع  مؤسسات  بني  احلماية  مسؤوليات 
الن  إسرائيل،  احملتلة  الدولة  مسؤولية  وأيضا  الدولية  واملؤسسات 
 القانون الدولي واضح بكون االحتالل ملزم بتوفير احلماية للمدنيني".
ولذلك فان توفير احلماية، للمجتمع الفلسطيني بأكمله، ومن ضمنه 
النساء الفلسطينيات، هو مسؤولية مشتركة. ويقع الدور الكبير على 
عاتق احلركة النسوية الفلسطينية كونها تعبر عن وجهة نظر ومواقف 
النساء، حيث يكمن التحدي الذي تواجهه احلركة النسوية في إيصال 
صوت النساء الفلسطينيات إلى املؤسسات احمللية والدولية التي تهتم 
بحقوق اإلنسان، والسلم االجتماعي، وحثها على الوقوف بحزم أمام 

عمليات قتل النساء.
ظاهرة   ": تقول  املؤمتر  هذا  راعية  املرأة  شؤون  وزيرة  ذياب-  ربيحة 
قتل النساء كانت موجودة على الدوام، إال أن عنف االحتالل لم يكن 
يعطي الفرصة لنا للتركيز على هذه الظاهرة، بل كان يتم حلها من 
العشائرية. لكن اآلن ونحن نحث اخلطى من اجل  التدخالت  خالل 
هذه  وأسس  مؤسسات  بناء  عبر  الفلسطينية،  الدولة  بناء  جتسيد 
الدولة فان هناك حاجة لالهتمام بذلك، وخاصة انه يظهر أن هناك 
النساء في اآلونة األخيرة". العنف وحاالت قتل   مؤشرات على تزايد 
الطريق ال زالت طويلة ووعرة جدًا في التخلص من ظاهرة قتل النساء 
على خلفيات متيزية واضحة ولكن بدء احلديث والصراخ يفتح باب 
التي  النفس  قتل  ترفض  السماوية  فالديانات  لها  والتصدي  للحوار 
حرم الله إال باحلق كما اتفق الشيخ إبراهيم خليل عوض: وكيل مساعد 
املطران  وسيادة  والبيرة  الله  رام  ومفتي  الفلسطينية  اإلفتاء  دار  في 
عطا الله حنا- رئيس أساقفة سبسطية للروم األرثوذكس في القدس 
على حترمي القتل ورفض معاقبة على اجلناية دون إثبات مؤكدين أن 
إثبات اجلناية ال يجوز إال من قبل جهة قضائية، كما يرفض الدين 
قوة  كنقطة  كثيرًا  النساء  عليه  تعول  وهو موقف  باليد  القانون  أخذ 
دائمة في تصديهن لهذه الظاهرة، فال شرف أبدًا في اجلرمية كبرت 

أم صغرت.
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سنوات  خمس  مدة  بالسجن  محكوم  غزة،  سجن  في  نزيل  محمود 
تبرير  في  العائلة،  ما يسمى شرف  ابنة عمه على قضية  قتل  بتهمة 
منه جلرميته قال لي انتم في مؤسسات حقوق اإلنسان كنتم السبب 
الذي  الضغط  من خالل  عمي  وأبناء  أنا  بحقي  العقوبة  تشديد  في 
متارسونه على منفذي هذه اجلرائم، انتم ال تعلمون كم مرة حاولنا 
فيها ثنيها عن سلوكها الال أخالقي واملشني، لقد تزوجت ثالث مرات 
أنها  إال  الرذيلة،  ملمارسة  تعود  لن  أنها  القرآن  على  أقسمت  وطلقت، 
أستطع  لم  أنها خذلتني،  إال  ودافعت عنها  تلتزم، وقفت بجانبها  لم 

الدفاع عنها.
بها  األمر  وصل  نصدق،  ولم  عالقاتها،  عن  يخبروننا  كانوا  اجليران 
شبان  مع   املنزل  من  تخرج  كانت  أعيننا،  أمام  بعالقاتها  تتباهى  أن 
نعد  لم  تعود،  ثم  ومن  البيت  من  وينقلونها  بسياراتهم  يحضرون 
نحتمل حديث الناس والغمز واللمز عليها وعلى العائلة، دنست شرف 

العائلة.
اعتقلوا  عمهم،  ابنة  قتل  في  شاركوا  عمه  أبناء  من  واثنني  محمد 
الثالثة مدة  العائلة، وحوكم  قتلها على خلفية شرف  واعترفوا على 
خمس سنوات لكل منهم، واعتبروا احلكم قاس، حاولوا االستفادة من 
السوابق القضائية واألحكام املخففة التي ينالها مرتكبي جرائم القتل 
على خلفية ما يسمى شرف العائلة والثقافة االجتماعية السائدة في 

املجتمع الفلسطيني.
القانون الفلسطيني ال مييز في جرائم القتل، القتل هو القتل ويجب 
علينا ان ال جنمل هذا القتل، فالتساهل من السلطة القضائية عزز 
من ثقافة اإلفالت من العقاب لدى مرتكبي جرائم القتل على خلفية 
الفلسطينية  احملاكم  التي صدرت عن  األحكام  أن معظم  إذ  الشرف، 
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كانت مخففة ولم تتجاوز العقوبة مدة ثالث سنوات، ما منح القتلة 
حصانة اإلفالت من العقاب.

األولى  بالدرجة  أقاربهن  قبل  من  نفذت  النساء  قتل  حوادث  معظم 
يتم  الضحايا  وبعض  العائـــلة،  منزل  في  تـــنفذ  ما  عادة  واجلرائم 
إلقاء جثثهن بعيدًا خوفًا من الشبهة، وهناك أمثلة كثيرة على قتل 
نساء وفتـــيات دفنت جثـــثهن في منزل العائلة، وفي بعض احلاالت ال 
تعمل الشرطة في شكل جدي على كشـــفهن وتســـجل بأنها وفيات إما 

ألسباب صحية أو قضاء وقدرًا ويتم دفن اجلثة بناء على ذلك.
مؤسسات الدفاع عن حقوق اإلنسان وحقوق املرأة عادة ما تتناول قضية 
وتطالب  البحتة،  القانونية  الزاوية  من  الشرف  خلفية  على  القتل 
العقوبات،  قانون  في  املواد  بعض  نصوص  بتغيير  املختصة  اجلهات 
وتركز على التوثيق وبيانات اإلدانة واالستنكار، ويكون العمل موسميا 
خاصة من مؤسسات املرأة، ولم يتم تناول القضية من خالل األوضاع 
الفلسطيني،  املجتمع  في  وتقاليد  عادات  من  السائدة  االجتماعية 

ووضع املرأة السيئ في جميع النواحي.
وعلى الرغم من النشاط التي تقوم به مؤسسات حقوق اإلنسان من 
عقد ورش العمل وتدعو املختصني القانونيني واملسؤولني في السلطة، 
ويتم النقاش في اإلطار القانوني واملطالبات، ولم تستطع العمل سويا 
النساء  املدني والسلطة من احلد من ظاهرة قتل  مؤسسات املجتمع 

وليس حتى القضاء عليها.
قتل النساء في املجتمع الفلسطيني قائم وله حضور وال يزال املجتمع 
الفلسطيني يعاني من أمراض وآفات اجتماعية بدءًا من القتل باسم 
املبكر واالعتداءات اجلنسية املختلفة املخيفة،  العائلة والزواج  شرف 

وبعضها ال يتحدث عنها املجتمع أو الضحايا. 

النساء والقتل املباح

مصطفى إبراهيم
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من  تكفله  وما  اإلنسان  حقوق  بجميع  التمتع  في  التساوي  حق  للمرأة 
حماية في جميع امليادين السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية 
واملدنية وغيرها، وتشمل هذه احلقوق احلق في احلياة، واحلق في املساواة، 
واحلق في احلرية واألمان الشخصي، واحلق في التمتع املتكافئ بحماية 
القانون، واحلق في عدم التعرض للتمييز، واحلق في أعلى مستوى ممكن 
ومؤاتية،  واحلق في شروط عمل منصفة  والعقلية،  البدنية  الصحة  من 
واحلق في عدم التعرض للتعذيب وغيره من املعاملة أو العقوبة القاسية 

أو الالإنسانية أو املهينة. 
املرأة العنف البدني واجلنسي والنفسي، مبا في ذلك  يشمل العنف ضد 
الزوجة  واغتصاب  بالقهر  املتصل  والعنف  اجلنسي  والتعدي  الضرب 
واإلجبار  اجلنسي  والتحرش  واالغتصاب،  املؤذية  التقليدية  واملمارسات 

على ممارسة البغاء واالجتار بالنساء والعنف املرتبط باالستغالل. 

احلق في احلياة والسالمة اجلسدية
  يعد احلق في احلياة هو احلق األعلى وهو جوهر وأساس كل احلقوق، 
ألنه املرتكز الرئيس لوجود اإلنسان وحقه في البقاء، وال ميكن احلديث 
ملزمان  والدولة  واملجتمع  إهداره   مت  ما  إذا  اإلنسان  حقوق  باقي  عن 
بضمان إعمال هذا احلق وال يجوز تفسير هذا احلق تفسيرًا ضيقًا على 
الذي  األخير  النفس  بانتهاء  وينتهي  حيًا  اإلنسان  والدة  بتمام  يبدأ  أنه 
يلفظه اإلنسان )الوفاة(، بل ويجب تفسيره تفسيرًا واسعًا بحيث يشمل 
جميع جوانب حياة اإلنسان الضرورية لبقائه وممارسة أعماله على أكمل 
وجه. وهو يشمل احلق في بيئة سليمة، ألنه يحتاج إلى ظروف بيئية تكفل 
استمرار احلياة على األرض، ذلك أنه بدون هواء نقي وماء نظيف وموارد 
بيئية مستمرة يتعذر بل ويستحيل حماية حق اإلنسان في احلياة بدون 
الغذاء  في  احلق  يتضمن  أنه  كما  متوازنة.  صحية  بيئة  على  احلصول 
وامللبس والعناية الطبية واخلدمات االجتماعية الالزمة، واملرأة بصفتها 

إنسان أواًل وأخيرا فهي من ضمن الفئات التي تتمتع بهذا احلقوق.  

املنظومة الدولية والوطنية حلقوق اإلنسان 
لقد كفلت املنظومة الدولية حلقوق اإلنسان احلق في احلياة، وجاء ذلك 
الدولية،  والقرارات  القانونية  والقواعد  الصكوك  واألعراف  املواثيق  عبر 
كما مت التأكيد على هذا احلق في التشريعات الوطنية وحظرت أي أفعال 
األقليات في  أي أحد من حياته تعسفيًا وضمن حق  ترتكب حلرمان  قد 
أو  اإلعدام  عقوبة  إلغاء  على  العمل  باجتاه  الدول  وتسعى  كما  احلياة، 
كفل  وقد  وقليلة.   أفعال محددة  واقتصارها على  األدنى  باحلد  تقنينها 
القانون الدولي اإلنساني الذي يحكم حاالت النزاع املسلح ووضع أساسًا 
لآلليات الالزمة لضمان احترام القواعد التي تهدف إلى حماية ضحايا 
املتعلقة   1949 لعام  الرابعة  اتفاقية جنيف  املسلحة، وحتديدًا  النزاعات 
  ،1977 لعام  اإلضافيني  والبروتوكولني  احلرب  زمن  املدنيني  بحماية 
أفعال  أي  وجترمي  النساء  حلماية  الالزمة  ضمانات  توفير  على  أكد  كما 
وممارسات قد ترتكب من قبل األطراف املتحاربة جتاه النساء، كاالغتصاب 
والقاسية  الوحشية  واملعامالت  األفعال  من  ذلك  وغير  اجلنسي  واإلكراه 
والالإنسانية،  كما وأكد أيضا  القانون الدولي حلقوق اإلنسان الذي يرتكز 

على  أكد  الذي  اإلنسان  حلقوق  العاملي  كاإلعالن  الدولية  الشرعة  على 
موضوع الكرامة اإلنسانية واملساواة في احلقوق، وأشارت إلى أن لكل إنسان 
املذكورة في اإلعالن دومنا متييز  التمتع بجميع احلقوق واحلريات  حق 
من أي نوع كان، وال سيما التمييز بسبب العنصر أو النوع االجتماعي، وقد  
نص اإلعالن على أن لكل فرد احلق في احلياة واحلرية وسالمة شخصه. 
الرقيق  وجتارة  االسترقاق  ويحظر  استعباده،  أو  أحد  استرقاق  يجوز  وال 
وال  للتعذيب  إنسان  أي  إخضاع   يجوز  ال  وأوضاعهما.  صورهما  بكافة  

للمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو احلاطة بالكرامة.  

احلماية العامة للمرأة من خالل مبدأ عدم التمييز 
التشريعات الدولية

اإلنسان  حلقوق  الدولية  للمنظومة  األساسية  القواعد  إحدى  تتمثل 
متييز  دون  للجميع  والضمانات  احلماية  منح  في  الوطنية  والتشريعات 
عن  مختلفة  معاملة  النساء  منحت  بل  ال  اجلنس،  أساس  على  ضار 
إضافية  خاصة  احتياجات  بوجود  املنظومة  هذه  أقرت  حيث  الرجال، 
للنساء، ومنحتهن حقوقًا وحماية خاصة وحظرت كذلك أي تفرقة على 
التي  القوية  النصوص  نوع اجلنس، ويتضح ذلك بشكل جلي في  أساس 
وردت في القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي حلقوق اإلنسان، وعلى 
وجه التحديد الشرعة الدولية حلقوق اإلنسان واتفاقية القضاء على كافة 
أشكال التمييز ضد املرأة املؤرخ في 18 كانون األول 1979، والبروتوكول 
االختياري امللحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة 

.1999
األمر ذاته ينطبق على القرارات الدولية الصادرة عن أجهزة وهياكل األمم 
املتحدة خاصة القرار 1325 الصادر عن مجلس األمن، والذي نص على 
حماية النساء والبنات من العنف الناجت بسبب اجلندر »النوع االجتماعي«، 
وكافة  اجلنسية،  لالنتهاكات  األخرى  واألشكال  االغتصاب  خصوصًا 
النزاعات والصراعات  األشكال األخرى للعنف في األوضاع التي تسودها 

املسلحة«.

التشريعات الوطنية 
شكلت وثيقة إعالن االستقالل التي أصدرها املجلس الوطني الفلسطيني 
في العام 1988 في دورته التاسعة عشر في اجلزائر، أساسًا دستوريًا مهمًا 
ملنظمة التحرير الفلسطينية في إحقاق حقوق املرأة الفلسطينية، وجاء 
فيها نصًا »إن دولة فلسطني هي للفلسطينيني أينما كانوا. فيها يطورون 
احلقوق،  في  الكاملة  باملساواة  ويتمتعون  والثقافية،  الوطنية  هويتهم 
في  اإلنسانية،  وكرامتهم  والسياسية  الدينية  معتقداتهم  فيها  تصان 
ظل نظام دميقراطي برملاني يقوم على أساس حرية الرأي وحرية تكوين 
األحزاب ورعاية األغلبية حقوق األقلية واحترام األقلية قرارات األغلبية، 
وعلى العدل االجتماعي واملساواة وعدم التمييز في احلقوق العامة على 
أساس العرق أو الدين أو اللون أو بني املرأة والرجل، في ظل دستور يؤمن 

سيادة القانون والقضاء املستقل...«.
الباب  في   2003 لسنة  املعدل  الفلسطيني  األساسي  القانون  جاء  كما 
ومالمح  حدود  ترسم  التي  العامة  واحلريات  احلقوق  ليقر  منه  الثاني 

حق املرأة في احلياة والسالمة اجلسدية
إسالم التميمي



هذه احلقوق في النظام القانوني الفلسطيني، فقد أكد هذا القانون على 
مبدأ املساواة بني اجلنسني وحظر التمييز بني الرجل واملرأة أمام القانون 
والقضاء، وجاء في نص املادة )9( من القانون األساسي الفلسطيني على 
بسبب  بينهم  متييز  ال  سواء  والقضاء  القانون  أمام  »الفلسطينيون  أنه: 

العرق أو اجلنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو اإلعاقة«. 

واقع حق املرأة في احلياة في األراضي الفلسطينية احملتلة وفي مناطق 
السلطة الوطنية  

يشكل العنف ضد املرأة، واإلهمال في توفير إجراءات احلماية العامة في 
جميع صوره، انتهاكًا حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية، كما ويعد العنف 
ضد املرأة امتهانا للكرامة اإلنسانية وخروجًا وخرقًا لكل املواثيق الدولية 
الكثير من  التي ضمنتها  اإلنسان  فهو هدر حلقوق  السماوية،  والشرائع 
الشرائع والسنن، ودافع عنها اإلنسان وضمنها في مدوناته القانونية، إال 
أن هناك بعض الظروف السياسية واالجتماعية والسياسية أفرزت بعض 
العوامل التي صعدت من وتيرة العنف بشكل العام، السيما العنف املوجه 
وحاجة  الرجل  جانب  إلى  ووقوفها  وجهادها  املرأة  سعي  رغم  املرأة،  ضد 

املجتمع إلى دورها في احلياة السياسية واالجتماعية واالقتصادية. 
ولعل العامل األبرز في تهديد حق املرأة واملساس بها بشكل دائم ومستمر 
هو االحتالل وما أفرزه من  سياسات عنصرية جتاه اإلنسان الفلسطيني، 
وال شك أن املرأة الفلسطينية كانت األكثر واألشد تأثرًا في ذلك حيث تشير 
2000 و100  500 امرأة منذ العام  تقارير حقوق اإلنسان إلى استشهاد 
امرأة أثناء العدوان األخير على قطاع غزة، في املقابل ال زال العنف املوجه 
ضد النساء في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية يشكل منطًا ثابتًا، 
وال زالت تقارير مؤسسات حقوق اإلنسان الفلسطينية توثق املزيد سنويًا 

من  انتهاك حق املرأة في احلياة والسالمة اجلسدية واألمان الشخصي.
 وفي قراءة عامة وسريعة لهذه التقارير التي تتحدث عن حاالت انتهاك 
هذا احلق نرى أن النساء يقعن ضحية ممارسات قاسية من قبل املجتمع، 
وإهمال وتقصير في إجراءات وتدابير السالمة واحلماية العامة من قبل 
السلطة الوطنية الفلسطينية. كما أن هنالك إشكاليات قانونية وتشريعية 
واضحة تكشف عن عدم مالءمة هذه التشريعات لواقع املرأة وما تواجهه 
عناصرها  بكل  والسلطة  واملجتمع  األسرة  مستوى  على  حتديات  من 

مكوناتها القضائية والتشريعية والتنفيذية.
الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان )املؤسسة الوطنية حلقوق  تشير تقارير 
الفلسطينيات في احلياة  النساء  إلى تعرض حق  اإلنسان في فلسطني( 
والسالمة اجلسدية إلى  وفاة 36 امرأة منذ العام 2009 وحتى شهر شباط 
2010، وتوزعت حاالت الوفاة والقتل بني القتل بدافع ما يسمى بجرائم 
الشرف والوفاة نتيجة فوضى وسوء استخدام السالح، والوفاة نتيجة القتل 
على خلفية شجارات عائلية، والوفاة على خلفية انعدام تدابير السالمة 
العامة. بقي أن أشير إلى أن هذه األرقام ال تعكس واقع املرأة أو العنف الذي 
ميارس ضدها داخل األسرة أو بعيدًا عن علم السلطات الرسمية، مما يتيح 
الفرصة للمنتهكني أن يفلتوا من العقاب، وسأستعرض خالل هذا التقرير 

بعض احلاالت التي وثقتها الهيئة في الضفة الغربية وقطاع غزة. 
32 عامًا من رفح،  الشلتاوي  إبراهيم  املواطنة عزيزة  2009/2/10 وفاة 
ووفقًا ملعلومات الهيئة فان النيابة قامت بالتحقيق باحلادث، وتبني أن زوج 

املذكورة قام بوضع السم لها متعمدًا قتلها على خلفية شجارات بينهما. 
 46 ربيع  أبو  محمد  بثينة  املواطنة  توفيت   2009/2/14 بتاريخ 
عامًا من املغراقة جنوب غزة، جراء إصابتها بعيار ناري في الصدر 
نتسارمي، وحسب  الواقع مقابل محررة  تواجدها في منزلها  أثناء 
معلومات الهيئة فان احلادث كان نتيجة قيام بعض فصائل املقاومة 

بالتدريب على إطالق النار في املكان. 
مخيم  من  عامًا(   31 )ع.ح.ص  املواطنة  توفيت   2009/3/24 بتاريخ 
املغازي، نتيجة تعرضها للطعن بأدوات حادة من قبل عدة أشخاص، أثناء 
قامت  الشرطة  فان  الهيئة  العائلة، وحسب معلومات  تواجدها في منزل 

بتوقيف املشتبه بهم، وفتحت حتقيقًا باحلادث. 
مدينة  من  عامًا(   17 )ت.ع.م.ع  املواطنة  توفيت   2009/3/12 بتاريخ 
ملعلومات  ووفقًا  يد شقيقها،  على  كهربائي  بسلك  خنقها  جراء  قلقيلية 

الهيئة فقد مت اعتقال القاتل وقامت الشرطة بفتح حتقيق باحلادث.  
بتاريخ 2009/4/12 توفيت املواطنة)ر.ع.ح ( 28 عام من مدينة النصيرات 

في قطاع غزة، بعد  تعرضها للخنق على يد شقيقها. 
الشيخ  املواطنة حليمة أحمد  العثور على جثة  2009/5/11 مت  بتاريخ 
30 عام من مدينة قلقيلية وقد وجدت اجلثة ملقاة قرب حاجز عطارة 
شمال مدينة رام الله وعليها آثار نهش حليوانات ضالة، وتبني أن اجلثة 
الهيئة فإن اجلرمية وقعت  تعرضت لعدة طعنات سكني. ووفقًا ملعلومات 

على خلفية جنائية. 
بتاريخ 2009/5/13 توفيت املواطنة ) شادية إبراهيم العالمي 20 عامًا( 
من بلدة بيت أمر مبحافظة اخلليل جراء إصابتها بعيار ناري في القلب، 

وذلك أثناء عبث خطيبها مبسدسه، أثناء اجللوس معها. 
إصابتها  جراء  عامًا(   22 )ن.ش  املواطنة  توفيت   2009/6/14 بتاريخ 
بأعيرة نارية أطلقت عليها أثناء وجودها في السيارة التي كانت تستقلها 
من قبل أحد أفراد األجهزة األمنية في منطقة اإلرسال في رام الله ووفقًا 

ملعلومات الهيئة  فإن  احلادث وقع على خلفية شجار عائلي. 
 32 س.ع.أ.س   ( املواطنة  جثة  على  الشرطة  عثرت   2009/6/7 بتاريخ 
متهيدًا  القماش  من  بقطع  وملفوفة  مقتولة  اخلليل  مدينة  من  عامًا( 
لدفنها دون علم أحد، واتضح أن الوفاة ناجتة عن شنق املواطنة بواسطة 
حبل بعد أن مت ربطه في شباك أحد الغرف. وذلك على خلفية ما يسمى 
بشرف العائلة. يذكر أن املواطنة الضحية متزوجة وأم لستة أطفال. ووفقًا 

ملعلومات الهيئة فقد قامت الشرطة بإلقاء القبض على والد الضحية. 
بتاريخ 23 /2009/7 توفيت املواطنة ) ج.ر 27 عامًا( من جباليا في قطاع 
بقتلها،  واعترف  للشرطة،  نفسه  بتسليم  قام  الذي  والدها  يد  غزة، على 
وادعى أنه وجد بحوزتها هاتفًا نقااًل، وأنها كانت تهاتف أحد األشخاص. 

بتاريخ 2009/7/15 توفيت املواطنة ) ع.س.م.د 22 عامًا( من بلدة يطا 
جراء  مشنوقة  وجدت  أن  بعد  لطفلني  وأم  متزوجة  اخلليل،  مبحافظة 
ربطها بحبل في  سقف منزل العائلة، وفتحت الشرطة والنيابة حتقيقًا 
في احلادث ومت الكشف الطبي على اجلثة وسجلت القضية قضاء وقدر. 

بتاريخ 24 /2009/8 توفيت املواطنة حنان فايز أبو عرجا 50 عاما من 
رأسها وخنقها حتى  قرية شويكة مبحافظة طولكرم، جراء ضربها على 
املوت من قبل والدها فايز أبو عرجا 86 عام. وذلك اثر خالفات عائلية.  
بتاريخ 2009/10/20 توفيت املواطنة عفاف محمد أبو معمر 30 عامًا 
فإن  الهيئة  معلومات  وحسب  بحروق،  إصابتها  نتيجة  خانيونس،  من 

احلريق جنم عن انفجار مولد كهربائي داخل منزلها. 
عامًا،   54 ظاهر  فضل  مهدي  املواطنان:  توفي    2009/10/9 بتاريخ 
متأثرين  جباليا،  من  عامًا،   51 الشنباري  الرحمن  عبد  وصبحية 
بجراحهما التي أصيبا بها في حادث احتراق املطبخ الشعبي في جباليا 

بتاريخ 2009/9/17.
مخيم  من  عامًا   26 س(  غ.  )ر.  املواطنة  توفيت   2009/11/17 بتاريخ 
املذكورة  الهيئة فإن جثة  الشاطئ بغزة، نتيجة اخلنق، وحسب معلومات 
في  حتقيقًا  الشرطة  فتحت  وقد  بغزة،  الشفاء  مستشفى  إلى  وصلت 
احلادث، وأوقفت عددًا من املشتبه بهم من أفراد العائلة على خلفية ارتكاب 

اجلرمية بدافع اإلدعاء بشرف العائلة.
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الهيئـة  املـــسـتـقـلـــة حلـقــوق اإلنسان "ديوان املظالم"



شكلت قضية حقوق املرأة أهمية بالغة قي اجلوانب التشريعية والسياسية 
والتنموية، كون املرأة هي احللقة األضعف واألكثر معاناة على مدار احلياة 
البشرية، لذلك أولتها املواثيق الدولية عنايتها اخلاصة، من حيث حظر 
ومن  الرجل،  مع  احلقوق  في  ومساواتها  املرأة،  التمييز ضد  أشكال  كافة 
اخلاص  الدولي  والعهد  اإلنسان،  حلقوق  العاملي  اإلعالن  املواثيق  هذه 
باحلقوق املدنية والسياسية، والعهد الدولي اخلاص باحلقوق االقتصادية 
واالجتماعية والثقافية، واتفاقية  القضاء على جميع أشكال التمييز ضد 

املرأة، وهي وجزء ال يتجزأ من احلقوق األساسية لإلنسان.
ومن حالة حقوق املرأة في العالم إلى حالة حقوق املرأة في قطاع غزة الذي 
ورث العديد من القوانني التي طبقت عليه من قبل اإلدارات التي حكمته، 
صدور  بعد  وحتى  النساء،  الحتياجات  مالئمة  القوانني  هذه  تكن  ولم 
األكثر  القوانني  تعديل  يتم  ولم  القصور  شابها  فقد  فلسطينية،  قوانني 
أهمية للمرأة على وجه اخلصوص قانون العقوبات وقانون األسرة. وتنص 
الفلسطينيون  أن«  الفلسطيني على  القانون األساسي  التاسعة من  املادة 
أو  اجلنس  أو  العرق  بسبب  بينهم  ال متييز  سواء  والقضاء  القانون  أمام 
اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو اإلعاقة«، فيما تشكل هذه املادة أرضية 
التي سنت  القوانني  املرأة في  قانونية حتمي حقوق  لتخصيص نصوص 
حقوق  حالة  على  وباالطالع  الفلسطيني.  التشريعي  املجلس  قبل  من 
املرأة في قطاع غزة جندها تراجعت تراجعا ملحوظا، كما شهدت تدهورًا 
احلق  السيما  إليها،  الوصول  اجل  من  ناضلت  التي  احلقوق،  جملة  في 
في الصحة واحلق في العمل.  وازدادت حالة حقوق املرأة تراجعًا في ظل 
اإلسرائيلية،  االحتالل  قوات  قبل  غزة، من  قطاع  على  املفروض  احلصار 
وبالتبعية ازدادت أعباء املرأة كونها اجلزء الرئيسي املكون لألسرة، وتنازلت 
عن حقوقها لصالح أفراد أسرتها الذين يعانون من احلصار، وفي اجلانب 
اآلخر فان االنقسام السياسي اثر سلبًا على حالة حقوق املرأة، وفي مقابلة 
الهيئة مع السيدة نادية أبو نحلة مديرة مركز طاقم شؤون املرأة في قطاع 
غزة قالت: إن العام 2009 شهد تعٍد صارخ على حقوق املرأة على مستويني، 

املستوى األول االحتالل اإلسرائيلي، واملستوى الثاني أداء احلكومة املقالة 
في قطاع غزة، التي لم تضع قضايا املرأة على سلم أولوياتها، وذلك كله 
حال دون متتع املرأة باحلد األدنى املقر لها، وفق القوانني الوطنية، والعهود 

واملواثيق الدولية.

احلق في الصحة
عانت املرأة في قطاع غزة من حرمانها من احلصول على حقها بالتمتع 
باحلد األدنى من اخلدمات الصحية، سواء بسبب احلصار املفروض من 
قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي، وعدم إدخال الكمية الكافية من األدوية 
واملستلزمات واألجهزة الطبية، وعدم القدرة على جتديد وصيانة األجهزة 
من  متكينها  وعدم  لها،  الالزمة  الغيار  قطع  توافر  عدم  بسبب  التالفة 
احلصول على حقها في السفر للعالج باخلارج، بسبب احلصار املفروض 
على قطاع غزة، أو لعدم قدرة  احلكومة املقالة في غزة على القيام بواجباتها 
جتاه هذا احلق، فوفق ما أشارت إليه أ.زينب الغنيمي مديرة مركز األبحاث 
أن  معها  الهيئة  أجرتها  التي  املقابلة  في  للمرأة  القانونية  واالستشارات 
وزارة  أن  املقدمة للمرأة في مجال الصحة مقبول، إال  مستوى اخلدمات 
الصحة في غزة لم تطور خدماتها  املقدمة للنساء املصابات باألمراض 
اخلطيرة، مثل أمراض السرطان إذ أن مستوى اخلدمات ال يرقى ملستوى 
على  احلصول  صعوبة  من  عانني  النساء  بعض  أن  كما  املرض،  خطورة 
حتويالت طبية للعالج في اخلارج، لتلقي العالج غير املتوفر في القطاع، 
العالج  على  احلصول  من  متكنهن  لعدم  احلياة  فارقن  منهن  والبعض 
الالزم لهن، كما أن املستوى االقتصادي املتدني ألسرهن وعدم متكنهن من 
احلصول على الرعاية الالزمة للتمتع بصحة جيدة اثر سلبا على متتعهن 

باحلق في الصحة.

احلق في العمل
املرأة رغم كل ما اكتسبته من حقوق، فما زالت غير متساوية متاما مع   
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بتاريخ 2009/11/15 توفيت كل من املواطنة آمنة إبراهيم السعيدي 21 
عامًا، وطفلتها الرضيعة وتدعى )حنني( في منطقة اخلان األحمر الواقعة 
ما بني مدينتي القدس وأريحا، وذلك جراء حريق اندلع في منزل العائلة 

ناجت عن اشتعال النار في األغطية بسب وجود مدفأة )كاز( قدمية. 
عامًا   35 محاجنة  شادية  املواطنة  جثة  على  عثر   2010/1/24 بتاريخ 
من قرية الطيبة مبحافظة جنني ملقاة جانب  الطريق بالقرب من قرية 
الشرطة  من  قوة  حتركت  فقد  الهيئة  ملعلومات  ووفقًا  باحملافظة،   جبع 
إلى جانب وكيل النيابة والطبيب الشرعي إلى مكان احلادث، وأفاد ممثل 
النيابة العامة في مدينة جنني أنه مت عرض اجلثة على الطبيب الشرعي 
من أجل تشريحها، والتحقيقات الزالت مستمرة ملعرفة اجلناة. بعد هذا 
السرد املوجز للحاالت والتي ركزت به على استعراض حاالت القتل والوفاة 
الفلسطينية التخاذ ما  الوطنية  وظروفها، يتبني ضرورة تدخل السلطة 
يلزم من خطوات حثيثة حلماية النساء الفلسطينيات، وال يكون ذلك إال 
وموائمتها  احلكومية  واإلجراءات  والسياسات  التشريعات  رزمة  مبراجعة 
مع املنظومة الدولية حلقوق اإلنسان، والعمل على توفير تدابير وآليات 

حماية للمرأة، ووضع حد ونهاية لإلفالت من العقاب ومقاضاة املسئولني 
للضحايا  رسالة  وهذه  مبكان  األهمية  ومن  واإلهمال.   التقصير  عن 
واملؤسسات  املدني  املجتمع  ملنظمات  بالنسبة  األمر  وكذلك  وذويهم، 
آليات  إلى  يلجأ  أن  النساء،  حقوق  عن  الدفاع  في  تنشط  التي  النسوية 
الفلسطيني  املستوى  على  وبتفعيلها  اإلنسان  حلقوق  الدولية  احلماية 
أو  اخلاصة،  اإلجراءات  نظام  حسب  الدولية  الشكاوى  بتفعيل  وخاصة 
نظام املقررين اخلاصني في األمم املتحدة وحتديدًا املقررة اخلاصة بشأن 

العنف ضد املرأة. 

1  املادة الثالثة من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان 1948
2   املادة الرابعة  من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان 1948

3  املادة اخلامسة  من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان 1948
4   املادة 2 من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان 1948 و املادة 2 من العهد الدولي 

للحقوق املدنية والسياسية 1966
5  وثيقة إعالن االستقالل الفلسطيني 1988 .

املرأة وحقها في الصحة والعمل
ديانا بشير



الفلسطيني جاء  العمل  قانون  العاملة في  للمرأة  القانونية  إن احلماية 
 ، العمل  في  الرجل  مع  مساواتها  و  استغاللها  وعدم  مشاركتها  لضمان 
حيث  جاء قانون العمل الفلسطيني رقم )7( لسنة 2000 مبجموعة من 
األحكام التي تضمن احلماية للمرأة العاملة باإلضافة إلى األحكام العامة 
أن  املختصرة  الورقة  في هذه  . سأحاول  العمال  تنطبق على جميع  لتي 
الفلسطينية كما جاءت  املرأة  بعمل  املتعلقة  القانونية  النصوص  أعرض 
في قانون العمل. لقد جاءت األحكام القانونية املتعلقة باملرأة في قانون 
العمل الفلسطيني ضامنًة حلقها في العمل على مبدأ املساواة بينها وبني 
الرجل فاملادة الثانية نصت على أن  »العمل حق لكل مواطن قادر عليه، 
أي  ودون  الفرص  تكافؤ  أساس  توفيره على  الوطنية على  السلطة  تعمل 
نوع من أنواع التمييز«. لقد أفرد القانون بابًا خاصًا بعنوان تنظيم عمل 
النساء في الباب السابع حيث نصت املادة )100( على مبدأ عدم التمييز 
القانون  هذا  ألحكام  "وفقًا  العمل  وطرق  شروط  في  واملرأة  الرجل  بني 

واألنظمة الصادرة مبقتضاه يحظر التمييز بني الرجل واملرأة"
اتضح اهتمام القانون بصحة املرأة وسالمتها من خالل حتديده لألعمال 
التي ال يجوز أن متارسها فقد نصت املادة )101( من القانون على انه " 

يحظر تشغيل النساء في:
األعمال اخلطرة أو الشاقة التي يحددها الوزير.

ساعات عمل إضافية أثناء احلمل والستة أشهر التالية للوالدة.
ساعات الليل فيما عدا األعمال التي يحددها مجلس الوزراء " .

وجاءت املادة )102( لتنص على شرط توفير وسائل الراحة للنساء بنص 
عام تاركًا توضيحها للوائح التنفيذية والتعليمات الصادرة.

ونّصت املادة )103( من قانون العمل الفلسطيني على األحكام اخلاصة 
بإجازة الوالدة وعدم فصلها بسبب اإلجازة حيث نصت املادة.

" للمرأة العاملة التي أمضت في العمل قبل كل والدة مدة مائة وثمانني يومًا 
احلق في إجازة وضع ملدة عشرة أسابيع مدفوعة األجر منها ستة أسابيع 

على األقل بعد الوالدة. ال يجوز فصل املرأة العاملة بسبب اإلجازة املذكورة 
في الفقرة )1( أعاله إال إذا ثبت أنها اشتغلت بعمل آخر خاللها."

املدفوعة  الوالدة  املادة اشتراطها للحصول علي إجازة  ويسجل على هذه 
األجر بأن متضى العاملة مائة وثمانني يومًا في العمل قبل الوالدة، وفي 
هذا الشرط إجحاف بحق املرأة حيث انه يجب أن متنح املرأة إجازة الوالدة 
مدفوعة األجر بصرف النظر عن املدة التي أمضتها في العمل قبل الوالدة 
ونص  القانون على حق املرأة بفترة إرضاع وذلك حسب نص املادة )104(

في  تقل  ال  العمل  أثناء  رضاعة  فترات  أو  بفترة  احلق  املرضع  للمرأة   "
ساعة  حتتسب  الوضع،  تاريخ  من  سنة  ملدة  يوميًا  ساعة  عن  مجموعها 

الرضاعة املذكورة في الفقرة )1( أعاله من ساعات العمل اليومية ".
وجاء في املادة )105( في منح املرأة العاملة إجازة بدون أجر. وذلك وفقًا 
ملصلحة العمل يجوز للمرأة العاملة احلصول على إجازة بدون أجر لرعاية 
طفلها أو ملرافقة زوجها. ومع ذلك فإن قانون العمل الفلسطيني لم ينص 
أماكن  في  توفيرها  أهمية  من  بالرغم  احلضانات  إنشاء  على  صراحًة 
وتنظيمها  العمل،  أثناء  إرضاع طفلها  من  العاملة  املرأة  لتمكني  العمل، 
بساعات محددة. مما تقدم نالحظ أن املشرع الفلسطيني أولى اهتمامًا 
خاصًا لعمالة املرأة لتأمني حماية مناسبة لوضعها ومساواتها مع الرجل، 
وكذلك عدم تشغيل املرأة في األعمال اخلطيرة أو الضارة بالصحة، وكذلك 
منع تشغيل املرأة ساعات إضافية في أثناء العمل، ومنحها إجازة والدة مدة 
كبيرة وكافية، وأعطى املرأة إجازة بدون أجر من أجل رعاية الطفل أو مرافقة 
زوجها في سفره. ورغم أن هذه النصوص قد شكلت في مجموعها حماية 
للنساء ووفرت لها نصوصًا قانونية كفلت لها احلماية من استغاللها في 
واملواثيق  االتفاقيات  دون  ما  بقيت  أنها  إال  االستثنائية،  الظروف  حاالت 
الدولية حلقوق اإلنسان، حيث أنها منحت سلطات مرنة وواسعة ألصحاب 
العمل، ويبقى السؤال مفتوحا حول مدى تطبيق نصوص القانون وتوفير 

احلماية القانونية الالزمة للمرأة على أرض الواقع.

والقدرة،  الكفاءة  أرضية  على  الطرفني  أمام  املتاحة  الفرص  في  الرجل 
العام  في  الفلسطيني  لإلحصاء  املركزي  اجلهاز  إلحصائيات  فوفقًا 
الفلسطينية،  العاملة  القوى  في  املشاركات  اإلناث  نسبة  فان   ،2008
وصلت %15.2مقارنة مبشاركة الذكور التي بلغت %66.8، وهو ما يوضح 
التمييز بني املرأة والرجل الذي مازال مستمرًا، وباملقارنة مع العام 2007 
التي  الذكور  مبشاركة  %15.7مقارنة  اإلناث  مشاركة  نسبة  بلغت  الذي 
بلغت %67.7،نالحظ التراجع  في نسبة مشاركة املرأة في القوى العاملة، 
كما أنها ما زالت محرومة من جملة من احلقوق املتفرعة عن احلق في 
املرأة حصلت  املرأة في قطاع غزة بالعمل فان  العمل، وفيما يتعلق بحق 
على فرص عمل، ولكن بالنظر لنسب العاملني جند أنها لم تتساوى مع 
قطاع  في  النساء  عمالة  واقع  على  وباالطالع  للذكور،  املمنوحة  الفرص 
غزة فإننا جند أن النساء يعملن في ظل ظروف وشروط تفرض عليهن 
لعدم وجود بدائل أخرى للعمل بشكل مخالف لالتفاقيات العهود الدولية، 
 ، احلقوق  هذه  على  النص  من  خلت  الفلسطينية  القوانني  وان  السيما 
للمرأة  أن تخفض  التي يجب  اليومي  العمل  بساعات  يتعلق  فيما  سواء 
املرأة األسرية، وعدم وجود  أو عدم مراعاة ظروف العمل ألعباء  احلامل، 

الغنيمي  وأضافت  بها.  يعملن  التي  املنشات  داخل  ألطفالهن  رعاية  دور 
أن النساء في قطاع غزة يعانني من التمييز في التوظيف، وحتى النساء 
ارتداء احلجاب  الوظيفي، وإجبارهن على  العامالت يعانني من اإلقصاء 
فيما يتعلق بنطاق العمل احلكومي، وفي نطاق العمل اخلاص يعانني من 
على  بالتحايل  نهاية اخلدمة،  ومكافآت  والترقيات  اإلجازات  حرمان من 
القانون من قبل أصحاب العمل، والتحرش واالبتزاز، وتلقينا شكاوى من 

نساء مت فصلهن بسبب احلمل.
يطالبون  املرأة  حقوق  اجل  من  املناضلني  وكافة  املرأة  فان  تقدم  ما  لكل 
إنهاء  على  العمل  املعنية،  اجلهات  وكافة  الفلسطينية  الوطنية  السلطة 
حالة االنقسام التي أثرت سلبًا على حالة حقوق املرأة، مساواة املرأة مع 
ورصد  الصحية  اخلدمات  توسيع  واحلريات،  احلقوق  جميع  في  الرجل 
العلمية  التطورات  مواكبة  لها،  املجتمع  حاجة  مع  تتناسب  لها  موازنات 
بها  تصاب  التي  اخلطيرة  األمراض  ملعاجلة  عامليًا  لها  التوصل  مت  التي 
تنفيذية  ولوائح  العاملة،  املرأة  تعمل على حماية  قوانني  إصدار  النساء، 
ومدى  العمل،  أصحاب  على  الرقابة  تفعيل  الدولية،  املعايير  مع  تتفق 

تطبيقهم للنصوص القانونية اخلاصة باملرأة.

احلماية القانونية للمرأة العاملة في قانون العمل الفلسطيني
ياسر صالح
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وحاولت  اجلنس،  بسبب  التفرقة  من  السنني  مئات  منذ  املرأة  عانت 
مع  املساواة  إلى  للوصول  وسعت  التفرقة،  هذه  على  التغلب  جاهدة 
الفلسطينية  املرأة  ناضلت  فقد  حقوقها،  على  واحلصول  الرجل 
املرأة  الرجل وبدا ذلك واضحا من خالل نضاالت  إلى جانب  ووقفت 
وكانت  والثانية،  األولى  واالنتفاضتني  الثورة  خالل  الفلسطينية 
املناضلة والشهيدة واألسيرة وأم الشهداء، وكنتيجة لذلك كان ال بد 
للمرأة الفلسطينية أن تتميز وحتصل على مراكز مهمة في السلطة 

كتتويج لنضالها، فتبوأت مركز الوزيرة واملديرة وعضو التشريعي.
املرأة  املرأة واألدوار القانونية، فنجد   وما يعنينا في هذا اجلانب هو 
احملامية والقاضية وعضو النيابة، وقد كانت هذه املهن مقتصرة على 
العاملة في  املرأة  بالرغم من ذلك فان  الرجال في وقت سابق، ولكن 
على  الضوء  وإللقاء  عملها،  أثناء  املصاعب  بعض  تواجهها  القانون 
هذه املصاعب كان لنا بعض اللقاءات مع النساء العامالت في املجال 
القانوني واللواتي حتدثن عن أهم املشاكل والصعوبات التي تواجههن. 

القاضي إميان ناصر الدين: قاضي مترئس حملكمة العدل العليا
تعمل في املجال القضائي منذ 24 عامًا، وأفادت بأنها كقاضية وامرأة 
:فترة  فترتني  بني  ما  فرقت  ولكنها  صعوبات،  تواجه  أنها  املؤكد  من 

تعيينها في العام 1982 والفترة احلالية. 
ففي بداية تعيينها كان هناك رفض بتقبل املرأة كقاضية، بالرغم من 
املجتمع  أن  ذلك  رفضًا ضمنيًا،  كان  انه  إال  رفض صريح  وجود  عدم 
ذكوري بتكوينه وال يتقبل فكرة امرأة حتكم، وال تقتصر هذه النظرة 
الدونية على فئة العامة، ولكن من املؤسف أن البعض من فئة املثقفني 
واملتعلمني رافضني لفكرة املرأة القاضية، حتى أن هناك بعض القضاة 
الذكور وحتى هذا اليوم يرفضون املرأة القاضية والسبب هو خوفهم من 
جناح املرأة. وأضافت ناصر الدين لو أخذنا مهنة القضاء فهي مهنة 
تكون  ولكن  واملرأة،  الرجل  لدى  متوفرة  فيها  اخلطأ  وفرصة  صعبة، 
ينتظرون  الرجال  أي  وكأنهم  كبير،  بشكل  املرأة  نحو  األنظار متجهة 
خالل  ومن  أخطاءه.   له  فتغفر  الرجل  القاضي  زميلها  أما  خطاها 
املرأة  القاضية إميان تعتبر أن صبر  عملها وخبرتها في القضاء فإن 
وقدرتها على السماع أكثر من الرجل، وليس من الصحيح ما يقال بان 
عاطفتها تتحكم فيها وان قراراتها مهزومة، فقد أثبتت أن املرأة حتكم 
على  والدليل  وجودها،  وأثبتت  القانون  نص  بعقالنية وحتكم ضمن 
ذلك وصول القاضية إلى مركز قاضية محكمة عدل عليا، في وقت ال 
يوجد في الدول العربية أي قاضية وصلت إلى هذه املرتبة، باستثناء 

مصر والتي وصلت فيه قاضية إلى درجة قاضية دستورية.

جناتي بريكي رئيس نيابة العدل العليا
تعمل في سلك النيابة منذ خمس سنوات، وبطبيعة عملها في محكمة 
العدل العليا الفلسطينية فإنها ال تتعامل مع املواطنني بشكل مباشر، 
من  درجة  إلى  وصلت  نخبة  وهي  احملامني،  مع  يكون  تعاملها  وان 

في  املرأة  لوضع  ومتفهمني  املرأة  عمل  ويقدرون  املرأة،  ملهنة  التقدير 
وال  القانونية  املرأة  يقدرون  الهيئة  قضاة  أن  كما  القانوني،  املجال 
يوجد أي نظرة مغايرة لرئيس النيابة سواء كانت امرأة أو رجل، أما 
عن تعامل املواطنني فترى بريكي بان معاونات النيابة هن الالئي على 
تواصل مباشر مع املواطنني، ويواجهن مشاكل مع املواطنني لرفضهم 

فكرة أن املرأة تقوم بالتحقيق مع الرجال.

احملامية سناء عرنكي
تتحدث عن جتربتها بالقول أول مشكلة تواجهني كوني امرأة هو وجود 
ناحية  فمن  عام،  بشكل  واملؤسسات  واملراجعني  الزمالء  بني  جو معني 
الزمالء فهم يقللون من شأن املرأة في القضايا ذات األهمية واملرافعات، 
ووجود تلك النظرة بأنها ضعيفة وحتتاج ملساعدة، وال ينظر لها بأنها 
املرأة  تبذل  أن  يجب  العملية  اخلبرة  خالل  ومن  الرجل،  مستوى  في 
ضعف مجهود الرجل حتى حتصل على ذات تقديره وأحيانًا ال حتصل 
على هذا التقدير حتى من احملامني، أما املراجعني أو املوكلني فإنهم 
عندما يرون احملامية يسالون عن احملامي، وكأن دور املرأة مقتصر على 
مقدرة  يعرفون  فإنهم  النيابة  ووكالء  القضاة  أما  السكرتيريا.  عمل 
احملامية  كانت  وإذا  والنيابة،  القضاء  في  تعيينهم  قبل  من  احملامي 
واضح  تهميش  فهناك  الشابات  احملاميات  أما  يقدرونها  فإنها  كبيرة 
لهن، وذلك ألنهم يعتبرونها فتاة وقليلة خبرة، أما الشرطة واألجهزة 
األمنية فإنهم يوجهون نظرة دونية للمرأة احملامية وتشكيك بقدراتها. 
ويعود السبب في ذلك إلى الثقافة املجتمعية الذكورية وبان هذه املهنة 
للذكور، واملرأة اقتحمتها بالرغم من وجود عدد من العامالت بالقضاء 
كقانون  السائدة  القوانني  أن  كما  السلطة،  وأجهزة  الوزارات  وحتى 
األحوال الشخصية والعقوبات تقلل من قيمة املرأة ككيان مكتمل بحد 
ذاته، وبأنها تابعة لرجل أب أو أخ كولي أو وصي، وبالتالي يجعلها في 
درجة ثانية ألنها مهما وصلت كموقع وزيرة أو قاضية ببساطة ميكنه 
أن يطلبها لبيت الطاعة.  وتتحدث عرنكي عن نفسها بأنها شخصيًا 
واجهت كامل املشاكل من الزومالء والقضاة، لكن مع الفترة الطويلة 
في العمل )27( عامًا في مهنة احملاماة يعطي نوع من القوة واملعرفة 
أن  اإلجابات جند  هذه  ومن خالل  كمحامية.  نفسها  لفرض  واخلبرة 
وتكون  نفسها،  إلثبات  مشاكل  تواجه  القانون  سلك  في  العاملة  املرأة 
مهمتها صعبة ومضاعفة مقارنة بالرجل، ولكن من امللفت أن املرأة التي 
واالحترام  األهمية  من  درجة  اكتسبت  القانون  في  طويلة  ملدة  عملت 

والتقدير لعملها، بالرغم من الصعوبات التي واجهتها في البداية. 

املشكالت التي تواجه املرأة 
العاملة في القانون
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تلقت الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان »ديوان املظالم« العديد من ردود 
اإلنسان  حقوق  بوضع  املتعلق  عشر  اخلامس  تقريرها  حول  األفعال 
نظمت  قد  الهيئة  وكانت  الفلسطينية،  الوطنية  السلطة  أراضي  في 
التقرير  املاضي، صدور  ابريل  السابع من نيسان  مؤمترًا صحفيًا في 
الرسمية،  األوساط  قبل  من  كبير  باهتمام  حظي  الذي  السنوي 
على  اإلنسان  بقضايا حقوق  واملهتمني  األكادميية  احلزبية،  األهلية، 
املستويني احمللي والدولي. ووفقًا للعرف السائد منذ تأسيس الهيئة، 
فان التقرير ُيسلم للسيد الرئيس، ورئيس الوزراء واملجلس التشريعي، 
الرئيس  السيد  املاضي  نيسان  من  الثالث  في  الهيئة  وفد  سلم  فقد 
محمود عباس التقرير السنوي اخلامس عشر للهيئة املستقلة حلقوق 
اإلنسان »ديوان املظالم« للعام 2009، وذلك خالل استقباله وفدا من 

الهيئة برئاسة الدكتور ممدوح العكر املفوض العام للهيئة.

وأشاد السيد الرئيس، بعمل الهيئة وتطورها املستمر في خدمة حقوق 
املواطن الفلسطيني واحلفاظ عليها وفق القانون الفلسطيني، مشيرا 
إلى أن السلطة ستتابع باهتمام النقاط الواردة في التقرير السنوي 
سيادة  مبدأ  على  تؤكد  الوطنية  السلطة  أن  سيادته  وأكد  للهيئة. 
القانون واحلفاظ على كرامة املواطن الفلسطيني، وتوفير مبدأ األمن 

واألمان من أجل دعم صمود املواطن على أرضه.
وأثار الوفد جملة من القضايا التي وردت في التقرير ومنها االحتجاز 
والتعذيب  املعاملة  وسوء  السياسي،  االنتماء  خلفية  على  التعسفي 
الوظائف  تقليد  في  احلق  وانتهاك  واالحتجاز،  التوقيف  مراكز  في 
من  املوظفني  مئات  فصل  مت  حيث  األمنية،  السالمة  شرط  العامة  
وظائفهم احلكومية ألسباب سياسية دون أي مسوغ قانوني، وقد برز 
هذا االنتهاك بشكل خاص في وزارة التربية والتعليم العالي، وكذلك 

عدم احترام قرارات احملاكم.
من  وكل  سنيورة،  رندا  األستاذة  التنفيذية  املديرة  الهيئة  وفد  وضم 
منصور،  كميل  د.  العطشان،  محمود  د.  حرب،  أحمد  د.  املفوضني 
األستاذ رجا شحادة، وموظفي الهيئة غاندي ربعي، موسى أبو دهيم، 

نسرين دعباس، خديجة حسن ومجيد صواحلة.
في  اإلنسان  حقوق  حالة  وضع  عن  السنوي  التقرير  إصدار  وجاء 
الهيئة  منهجية  من  انطالقًا  الفلسطينية،  الوطنية  السلطة  مناطق 
التي اعتادت عليها في عملها منذ تأسيسها في العام 1993، ويرصد 
تعزيز  تعوق  زالت  وال  أعاقت  التي  واألحداث  املتغيرات  أبرز  التقرير 
تلك  خاصة  الفلسطينية،  األراضي  في  اإلنسان  حقوق  منظومة 
السلطة  مؤسسات  على  وانعكاساته  االنقسام  حالة  عن  الناجمة 
عن  فضاًل  اإلسرائيلي،  االحتالل  سياسة  استمرار  وكذلك  واملجتمع، 
تضمني التقرير للتوصيات املطالبة بإجراء خطوات إصالحية مبعايير 

مستوحاة من مفاهيم حقوق اإلنسان والنصوص التشريعية.
وفد  لقائه  الوزراء وخالل  رئيس مجلس  فياض  الدكتور سالم  وأشاد 
الهيئة الذي سلمه نسخة عن التقرير، بعمل الهيئة وتطورها املستمر 
القانون  الفلسطيني واحلفاظ عليها وفق  املواطن  في خدمة حقوق 
حقوق  مبدأ  ترسيخ  نحو  الدائم  احلكومة  سعي  مؤكدًا  الفلسطيني، 

اإلنسان واحلفاظ على كرامته.
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ردود أفعال إصدار التقرير اخلامس عشر

إعداد مجيد صواحلة

حول وضع حقوق اإلنسان 
في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية



23

تقرير  تسلمهم  وأثناء  التشريعي  املجلس  في  البرملانية  الكتل  رؤساء 
الهيئة أعربوا عن تقديرهم للجهود التي تبذلها الهيئة في سبيل صون 
حقوق اإلنسان الفلسطيني، معبرين عن قناعتهم لبذل اجلهود على 
مختلف املستويات واإلمكانات املتاحة لألخذ بالتوصيات التي تضمنها 
التقرير. وقد تلقت الهيئة مالحظات حزب الشعب الفلسطيني على 
التقرير السنوي اخلامس عشر، وكان  الدكتور ممدوح العكر املفوض 
العام للهيئة املستقلة استقبل وفد احلزب  برئاسة األمني العام  النائب 
بسام الصاحلي. وعبر الدكتور العكر عن تقديره "لهذه اخلطوة التي 

 237 رام الله -معا- اكد التقريرالسنوي الصادر عن الهيئة، تسجيل 
حالة قتل ووفاة في االراضي الفلسطينية خالل عام 2009 ، موضحا 
ان منها 168 حالة في قطاع غزة، و69 حالة في الضفة الغربية، وكان 
بينها 39 طفال و30 امرأة، مؤكدا ارتفاع حاالت القتل مقارنة مع العام 
2008 حيث رصدت الهيئة وقوع 191 حالة وفاة عام 2008 منها 136 

حالة في قطاع غزة و55 في الضفة.
بسيت  الفندق  في  اليوم  عقد،  صحفي  مؤمتر  خالل  الهيئة  واكدت 
على  القتل  منها  كان  حيث  وقعت  التي  اخللفيات  تعدد   ، ايسترن 
خلفية الشجارات والثأر حيث وقعت 26 حالة قتل على هذه اخللفية، 
موضحة انه مت تسجيل حالتي قتل نتيجة اساءة استعمال السالح من 
ان  دون  غامضة  وفاة ظلت  و10 حاالت  القانون  بانفاذ  املكلفني  اجل 

توضح اجلهات الرسمية سبب وقوعها.
واشارت الى تسجيل الهيئة في هذا العام اربع حاالت قتل على هذه 
خلفيات  على  قتل  حالة   168 وقوع  مؤكدة  الضفة،  في  اخللفية 
على  و15  الداخلي،  االقتتال  خلفية  على  قتل  حالة   28 منها  عدة 
خلفيةالشجارات العائلية والثأر ، و11 مواطنا نتيجة سوء استخدام 
السالح، و5 حاالت قتل على خلفية ما يسمى بشرف العائلة، في حني 

اشارت الى مقتل 23 مواطنا في ظروف غامضة?!.
كما سجلت الهيئة وقوع 69 حالة وفاة مقارنة مع 29 حالة وفاة في 

العام املاضي داخل االنفاق.

التي  متثل نقطة هامة في إيجاد حالة من احلراك حول التوصيات 
في  وأننا  خاصة  رصدها،  التي  االنتهاك  وحاالت  التقرير  في  جاءت 
الهيئة بدأنا نلمس، وبكل أسف، خالل العامني املاضيني مؤشرات تدق 

ناقوس اخلطر من االنزالق نحو نظام بوليسي".
وأضاف بأن كتلة اإلصالح والتغيير البرملانية كانت قد وعدت بتقدمي 
الذي مت تسليمه في وقت سابق من  الهيئة،  تقرير  مالحظاتها على 
رؤساء  وللسادة  الوزراء  رئيس  ودولة  الرئيس  للسيد  اجلاري  الشهر 

الكتل البرملانية في املجلس التشريعي.
من جهته عبر الصاحلي عن تقدير حزب الشعب للجهود التي تبذلها 
الدفاع عن مصالح شعبنا  اجل  فيها، من  والعاملني  املستقلة  الهيئة 
 ، الدميقراطية  مكتسباته  وحماية  املواطن  حقوق  احترام  وضمان 

ووضع اإلنسان، واملواطن، وإعالء سيادة القانون.
مختلف  على  واسعة  إعالمية  بتغطية  الصحفي  املؤمتر  حظي  وقد 
اإللكترونية،  الصحافة  وكذا  واملسموعة،  واملقروءة  املرئية  أنواعها، 
املؤمتر  نقر  مت  فقد  األنباء،  ووكاالت  والدولية  والعربية  احمللية 
األخرى  التلفزة  محطات  من  وعدد  مباشر،  اجلزيرة  عبر  الصحفي 

ومنها تلفزيون فلسطني.
والتغطية للمؤمتر الصحفي كما  ردود األفعال  وفيما يلي بعضًا من 

جاءت في عدد من احلف ووكاالت األنباء.

ودعا مفوض عام الهيئة املستقلة حلقوق االنسان، د.ممدوح العكر، الى 
اهمية توفر االرادة السياسية للحد من استمرار االنتهاكات والتجاوزات 
ميثل  االرادة  هذه  توفر  باعتبار  الفلسطيني  املواطن  بحق  تقع  التي 

متطلبا حقيقيا وضروريا.
واكد اهمية توفر االرادة السياسية وارتباطها بتحسني حالة وواقع حقوق 
منع  بخصوص  القرارات  صدرت  حينما  وقال"  الفلسطيني،  االنسان 
التعذيب ملسنا بشكل ملحوظ انخفاض  الشكاوي املتعلقة مبمارسة 
التعذيب في مراكز التوقيف والتأهيل التابعة للسلطة الوطنية"، في 
اشارة واضحة الى انعكاس قوة هذه القرارات على حتسني حالة حقوق 

االنسان بشكل يفوق قوة القوانني رغم اهميتها.
وشدد على اهمية تعزيز ثقافة حقوق االنسان واحترام القانون سواء 
على مستوى فئات املجتمع او على مستوى االجهزة التابعة للسلطة 

الوطنية.
اوردها  التي  االنتهاكات  لهذه  االنذار  دق جرس  الضروري  " من  وقال 
التقرير واعطاء االولوية القصوى ملعاجلتها خاصة ان هذه اخلروقات 
مازالت موجودة خاصة فيما يخص االعتقاالت السياسية وعدم اتباع 

االجراءات القانونية اضافة الى اللجوء الى القضاء العسكري.
اخضاع  بان  مواربه  بدون  واضحة  مواقف  اتخاذ  من  البد   " واضاف 
املدنيني للقضاء العسكري هو امر مرفوض ويجب ضمان عدم تدخل 

القضاء العسكري في الشأن املدني ".

تقرير الهيئة املستقلة: ناقوس اخلطر البد ان
 يدق حول انتهاكات احلقوق

نشر األربعـاء 2010/04/07 )آخر حتديث( 2010/04/08 الساعة 09:15
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كما انتقد العكر بشدة ممارسة التعذيب وسوء املعاملة، وقال" انه امر 
مؤلم ان يتعرض اي فلسطيني للتعذيب خاصة واننا من اكثر الشعوب 

التي عانت ومازالت تعاني من تعذيب وبطش وظلم االحتالل".
وممارسة  التعذيب  مبمارسة  النفسنا  نسمح  ان  يجوز  ال   " واضاف 
رئاسي  مرسوم  اصدار  الى  داعيا  االنسان"،  كرامة  من  حتط  وسائل 
تسقط  ال  التي  اجلرمية  هذه  يرتكب  من  ومعاقبة  التعذيب  بتجرمي 

بالتقادم .
الوظيفة  تقلد  في  املواطن  بحق  املرتبطة  االنتهاكات  العكر  انتقد  و 
للفصل  املوظفني  من  كبيرة  اعداد  تعرض  الى  مشيرا   ، العمومية 
القانون  نصوص  يخالف  الذي  االمر  االمنية  االجهزة  من  بتوصية 

االساسي وقانون اخلدمة املدنية .
رندة  االنسان،  حلقوق  املستقلة  للهيئة  التنفيذية  املديرة  واشارت 
سنيوره، في اطار استعراضها البرز احملاور التي سجلتها الهيئة خالل 
سياسة  فيه  تتواصل  وقت  ياتي  التقرير  اصدار  ان  الى   ،  2009 عام 
االنقسام  واستمرار  الفلسطيني  الشعب  على  العدوانية  االحتالل 

الداخلي احلاد وانعكاسه على كافة مؤسسات السلطة واملجتمع.
سياسة  لتنفيذ  بالغة  بخطورة  تنظر  الهيئة  ان  الى  سنيورة  واكدت 
االعدام خارج نطاق القانون في قطاع غزة والتي وقعت خالل العدوان 
بقتل  قيام مسلحني ملثمني  الهيئة رصدت  ان  االسرائيلي، موضحة 
)22( مواطنا من غزة خالل فترة العدوان االسرائيلي على غزة موضحة 
في  عقوبتهم  فترة  يقضون  او  موقوفون  اشخاص  الضحايا  اغلب  ان 
السجون التابعة للحكومة املقالة ومتكنوا من الفرار من سجن السرايا 

وسجن غزة املركزي بعد استهدافهما بالقصف االسرائيلي.
واشارت الى ان جميعهم قتلوا نتيجة اطالق النار عليهم بشكل مباشر 
او نتيجة تعرضهم للتعذيب كما قام مجهولون باصابة ما يزيد )100( 
مواطن باطالق النار عليهم عن قرب او االعتداء عليهم بالضرب املبرح.

ولم تغفل سنيورة املالحظات التي جمعتها الهيئة في الضفة الغربية 
بدون  السياسي  االنتماء  على خلفية  التعسفي  االحتجاز  بخصوص 
توجيه تهم حقيقية لهم وعرضهم على القضاء العسكري وعدم متكني 
ذويهم من الزيارة او متكني محاميهم من زيارتهم ، مؤكدة في الوقت 
ذاته ان الهيئة الحظت حدوث تطور ابجابي من حيث اعادة احلكومة 

الفلسطينية احلالية االعتبار الحترام مبدأ سيادة القانون وغيرها من 
القرارات املرتبطة باحترام قرارات محكمة العدل العليا الفلسطينية 

.
 202 تلقت  الهيئة  ان  الى  اشارت  املعاملة  وسوء  التعذيب  وبخوص 
الى استمرار  ، كما اشارت  التقرير  التي يغيطها  الفترة  شكوى خالل 
من  املوظفني  مئات  وفصل  االمنية"  "بالسالمة  يعرف  مبا  العمل 

وظائفهم احلكومية.
واوضحت ان الهيئة تلقت خالل عام 2009 )305( شكوى منها 222 

شكوى على وزارة التربية والتعليم العالي وحدها.
واشارت سنيورة الى جملة االنتهاكات املرتبطة بحق تكوين اجلمعيات 
الضفة  القضائي في  والشأن   ، السلمي  التجمع  وانتهاكات احلق في 
الغربية، في حني اشارت الى انتهاكات االحتجاز التعسفي على خلفية 
املعاملة  وسوء  والتعذيب  املقالة  احلكومة  اجهزة  قبل  من  سياسية 
وانتهاكات احلق في التعبير واحلريات الصحفية، وانتهاكات احلق في 
التجمع السلمي وانتهاكات احلق في تكوين اجلمعيات وحق التنقل .

على  تؤكد  التقرير  اليها  خلص  التي  النتائج  على  سنيورة  واكدت 
وضع حقوق  تدهور  في  رئيسيا  عامال  تشكل  وسياساته  االحتالل  ان 
املصاحلة  جهود  اخفاق  ان  كما  الفلسطينية،  االراضي  في  االنسان 
الوطنية وتعمق االنقسام انعكس سلبا على منظومة حقوق االنسان 

واحلريات العامة .
وتفسيره  القانون  الحكام  التعسفي  االستخدام  ان  على  وشددت 
تفسيراسياسيا وامنيا من قبل طرفي النزاع في الضفة وغزة ادى الى 
القانون  سيادة  ملبدأ  واحترامها  السلطة  بجدية  املواطن  ثقة  زعزعة 

وقواعده املجردة.
على  الوطنية  السلطة  رئيس  مصادقة  عدم  باهمية  التقرير  واوصى 
مراكز  في  املعاملة  وسوء  التعذيب  جترمي  واهمية   ، االعدام  احكام 
التوقيف واالحتجاز، كما طالبت السلطة التنفيذية باتخاذ اجراءات 
االجهزة  تدخل  عدم  وضمان  القضائية  السلطة  لتعزيز  مناسبة 
السالمة االمنية  العمل بشرط  الى ضرورة وقف  بها، اضافة  االمنية 
اخلدمة  قانون  شروط  واعتماد  قانوني  غير  باعتباره  التعيني  عند 

املدنية لعام 1998.

Palestine: Annual report of Palestine Independent Commission for Human Rights highlights attacks on 
human rights defenders
Posted on 201010/05/ 
The Palestinian Independent Commission for Human Rights (ICHR) published its annual report covering 
2009. The report covered deferment human rights issues including state of human rights, the rule of 
law,good governance, and the separation of powers in Palestine.
Further Information
The report contains a section on violations against human rights defenders in the West Bank and Gaza and 
addresses recommendations in this regard to the Palestinian authorities.
To see the full report in Arabic:
Annual Report of Independent Commission on Human Rights in Arabic
 Front Line 
 human rights 
 Human Rights Defenders 
 Palestine 
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حلقوق  املستقلة  الهيئة  أصدرت   - بيتنا  فلسطني   - الله  رام 
اإلنسان 'ديوان املظالم' تقريرًا يرصد أبرز االنتهاكات التي رصدتها 
الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان 'ديوان املظالم' خالل شهر نيسان 
الوطنية  السلطة  مناطق  في  وقعت  والتي   ،2010 اجلاري  للعام 
من  رصدته  ما  مجمل  من  الهيئة  خلصت  وقد  الفلسطينية. 

انتهاكات خالل شهر نيسان إلى النتائج التالية:
الوفاة ألسباب متفرقة، منها وفيات في  1. وقوع عدد من حاالت 
أحكام  تنفيذ  السالح.2.  فوضى  نتيجة  وأخرى  غامضة  ظروف 
اإلعدام بحق مواطنني في قطاع غزة من قبل احلكومة املقالة.3. 
قطاع  في  للموقوفني  معاملة  وسوء  التعذيب  إدعاءات  استمرار 
للهيئة في  املقدمة  املوقوفني  الغربية، وفقًا لشكاوى  والضفة  غزة 
كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، فقد بلغت هذا الشهر 25 في 
قطاع غزة و14 حالة في الضفة الغربية. 4. استمرار وتزايد حاالت 
وقانون  القانون األساسي  دون مراعاة ألحكام  احتجاز األشخاص 
اإلجراءات اجلزائية، فقد طالت تلك احلاالت أشخاصًا في قطاع 
غزة والضفة الغربية.5. االعتداءات على اجلمعيات وحرية الرأي 
قرارات  تنفيذ  عدم  إشكالية  استمرار  غزة.6.  قطاع  في  والتعبير 
الغربية.7.  الضفة  في  عليها  االلتفاف  أو  املماطلة  أو  احملاكم 
استمرار إشكالية عدم تزويد احلكومة املقالة في قطاع غزة بدفاتر 

جوازات السفر من قبل وزارة الداخلية في رام الله. 
باحلياة  احلق  انتهاكات  االنتهاكات:أواًل:  تلك  تفاصيل  يلي  فيما 

والسالمة الشخصية
رصدت الهيئة 16 حالة وفاة خالل شهر نيسان في مناطق السلطة 
وحالتني  غزة  قطاع  في  حالة   14 منها  الفلسطينية،  الوطنية 
التالي:  النحو  على  الوفاة  حاالت  توزعت  الغربية.  الضفة  في 
حاالت   4 اخلطأ،  والقتل  واخلالفات  الشجارات  نتيجة  حالتان 
الغربية  الضفة  في  وقعت  واحدة  حالة  غامضة،  ظروف  في  وفاة 
وثالث حاالت في غزة. 2 حاالت وفاة نتيجة اإلهمال وعدم اتخاذ 
احتياطات السالمة العامة، وقعت في الضفة الغربية، إضافة إلى 
6 حاالت وفاة نتيجة حوادث األنفاق. وحالتان نتيجة تنفيذ حكم 
 . الوفاة خالل شهر نيسان1  يلي توضيح حلاالت  اإلعدام. وفيما 
حاالت الوفاة على خلفية الشجارات أو اخلالفات العائلية والقتل 
التقرير حالتي  يغطيها  التي  الفترة  الهيئة خالل  اخلطأ.رصدت 
القتل اخلطأ، حالة  أو  العائلة  وفاة وقعتا على خلفية الشجارات 
كانت على  الغربية، وقد  الضفة  منها في قطاع غزة واألخرى في 
س(  ح.  )ن.  املواطنة  توفيت   2010/4/8 بتاريخ  التالي:-  النحو 
65 عامًا من بلدة الشيوخ مبحافظة اخلليل، جراء خنقها داخل 

منزلها، ووفقًا ملعلومات الهيئة، فقد وجدت املواطنة مكبلة اليدين 
الفم بواسطة الصق عريض وضع على فمها  والرجلني ومكتومة 
وملقاة على ظهرها، وعلى اثر ذلك حضرت قوة من الشرطة إلى 
جانب النيابة العامة ومت حتويل اجلثة للطب الشرعي للتشريح، 
على  القبض  إلقاء  مت  وقد  الوفاة.  أسباب  على  الوقوف  بهدف 
2010/4/10 توفي املواطن  اجلناة و حتويلهم للقضاء.- بتاريخ 
صهيب إسماعيل بربخ 18 عامًا من مدينة رفح، جراء إصابته بعيار 
ناري في البطن، وحسب املعلومات املتوفرة لدى الهيئة فإن املذكور 
أصيب أثناء شجار بني عائلتني في حي السالم شرق مدينة رفح، 
مت خالل الشجار استخدام األسلحة النارية، وقد حضرت الشرطة 

إلى املكان وألقت القبض على املشتبه بهم.
 4 الشهر احلالي مت تسجيل  الوفاة في ظروف غامضة:خالل   .2
حاالت وفاة في ظروف غامضة، وقعت 3 منها في قطاع غزة وحالة 
واحدة في الضفة الغربية: - بتاريخ 2010/4/12 توفيت املواطنة 
نسرين خميس زايد 34 عامًا من بيت الهيا، جراء إصابتها بعيارات 
الهيئة،  لدى  املتوفرة  املعلومات  وحسب  والرأس،  الصدر  في  نارية 
باقتحام منزل عائلتها في  فقد قام مجهولون ملثمون مسلحون 
مباشرة،  عليها  النار  بإطالق  وقاموا  الهيا،  ببيت  السالطني  حي 

وقد فتحت الشرطة حتقيقًا في احلادث.
 21 املصري  أحمد  املواطن محمود  توفي   2010/4/28 بتاريخ   -
عامًا من معسكر جباليا، متأثرًا بإصابته بعيارات نارية في احلوض 
 ،2010/4/26 والقدمني أطلقت عليه من قبل مجهولني بتاريخ 
وحسب املعلومات املتوفرة لدى الهيئة فقد فتحت الشرطة حتقيقًا 
علي  املواطن  جثة  على  عثر   2010/4/29 بتاريخ  احلادث.-  في 
بتل  اإلنشاء  قيد  بناية  داخل  غزة،  من  عامًا   20 عصفور  سليم 
وحسب  بالرأس،  وإصابات  الرقبة  على  خنق  آثار  وعليها  الهوى 
في  حتقيقًا  الشرطة  فتحت  فقد  الهيئة  لدى  املتوفرة  املعلومات 
13عامًا  هـ(  م.  )م.  الطفلة  توفيت   2010/4/6 بتاريخ  احلادث.- 
من بلدة يطا مبحافظة اخلليل، معلقة من عنقها بحبل الغسيل 
في  االعتماد  مستشفى  إلى  اجلثة  نقل  ومت  منزلها،  سطح  على 
البلدة وكانت مفارقة للحياة، ووفقًا ملعلومات الهيئة فقد حضرت 
الشرطة والنيابة العامة إلى منزل عائلة الطفلة ومت فتح حتقيق 
لتشريحها  الشرعي  للطب  اجلثة  أن مت حتويل  بعد  احلادث،  في 

للوقوف على أسباب الوفاة.
السالمة  احتياطات  اتخاذ  وعدم  اإلهمال  نتيجة  الوفاة   .3
في  وفاة  حالتا  التقرير  يغطيها  التي  الفترة  خالل  العامةوقعت 
وقد  العامة،  السالمة  وسائل  اتخاذ  عدم  نتيجة  الغربية  الضفة 

تقرير للهيئة املستقلة يرصد انتهاكات حقوق اإلنسان 
في اراضي السلطة 

التاريخ : 2010/5/6   الوقت : 15:23 
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 2010/4/20 بتاريخ  التالي:-  النحو  على  احلاالت  تلك  كانت 
من  أعوام   7 العجلوني  مصطفى  ناصر  مصطفى  الطفل  توفي 
في  غرقه  جراء  واألغوار،  أريحا  مبحافظة  السلطان  عني  مخيم 
حفرة امتصاصية )الصرف الصحي( في منطقة املخيم أثناء لهوه 
سلم  فقد  الهيئة  ملعلومات  ووفقًا  املخيم،  شوارع  أحد  في  ورفاقه 

جثمان الطفل إلى ذويه وفتحت النيابة حتقيقًا في احلادث.
- بتاريخ 2010/4/16 توفي الطفل سالمة علي سالم الدغاغمة 
6 أعوام من بلدة الرماضني مبنطقة الظاهرية، جراء اختناقه لدى 
ملعلومات  ووفقًا  فيه،  يسكن  الذي  احلي  في  ماء  بئر  في  سقوطه 
الهيئة فقد قام جهاز الدفاع املدني وعدد من أفراد األجهزة األمنية 
في املشاركة في عملية إنقاذ الطفل ومت نقله إلى مشفى اخلليل 
شرعت  ذلك  إثر  وعلى  احلياة،  مفارقًا  وصل  أنه  غير  احلكومي 

النيابة العامة بالتحقيق في ظروف احلادثة. 
4. حاالت الوفاة في األنفاقوثقت الهيئة وفاة ستة مواطنني نتيجة 
حوادث األنفاق على احلدود املصرية الفلسطينية بسبب اختناق 

املواطنني بداخلها أو االنهيار، أو بالصعقة الكهربائية.
وزارة  غزة:نفذت  قطاع  في  باإلعدام  احلكم  قرارات  تنفيذ   .5
الداخلية في احلكومة املقالة خالل الفترة التي يغطيها التقرير 
حكمني باإلعدام على النحو التالي: - بتاريخ 2010/4/15 نفذت 
وزارة الداخلية في احلكومة املقالة حكم اإلعدام بحق املواطن )ن. 
س. ف( 33 عامًا من سكان عزبة عبد ربه مبحافظة شمال غزة، رميًا 
بالرصاص، ووفقًا ملعلومات الهيئة فقد أصدرت احملكمة العسكرية 
2009/2/22، حكمًا باإلعدام رميًا  العليا في مدينة غزة بتاريخ 

بالرصاص بحقه بتهمة اخليانة والتدخل في القتل. 
- بتاريخ 2010/4/15 نفذت وزارة الداخلية في احلكومة املقالة 
37 عامًا من سكان مدينة  حكم اإلعدام بحق املواطن )م. إ. س( 
رفح رميًا بالرصاص، ووفقًا ملعلومات الهيئة فقد أصدرت احملكمة 
العسكرية العليا في مدينة غزة بتاريخ 2009/11/4 بحقه حكمًا 
مع  والتعامل  بالتخابر  إدانته  بعد  املوت،  حتى  شنقًا  باإلعدام 
إثر  على  الهيئة  وكانت  باالشتراك.  قصدًا  والقتل  معادية  جهات 
ذلك وبتاريخ 2010/4/16، قد أصدرت بيانًا مشتركًا مع عدد من 
مؤسسات حقوق اإلنسان العاملة في األراضي الفلسطينية شجبت 

فيه تنفيذ أحكام اإلعدام تلك.
6. التعذيب أثناء التوقيف ? املعاملة القاسية واملهينةتنظر الهيئة 
حق  بانتهاك  األمنية،  األجهزة  قيام  استمرار  إلى  بالغة  بخطورة 
املوقوفني واحملتجزين بسالمتهم البدنية، وتعتبر الهيئة كل أشكال 
سوء املعاملة والتعذيب التي متارسها األجهزة األمنية في قطاع غزة 
والضفة الغربية، أعمااًل محظورة يجب حترميها ومعاقبة مرتكبيها 
باعتبارها أعمااًل ُمجرمة، فقد استمرت الهيئة خالل شهر نيسان 
تعرضهم  يدعي مقدموها  تلقي شكاوى  في  التي سبقته  واألشهر 
للتعذيب وسوء املعاملة من قبل األجهزة األمنية، سواًء العاملة في 

الضفة الغربية أو التابعة للسلطة القائمة في قطاع غزة.
يغطيها  التي  الفترة  خالل  الهيئة  تلقت  الغربية  الضفة  ففي 
للتعذيب.  تعرضهم  يدعون  مواطنني  من  شكوى   14 التقرير 
11 شكوى ضد   - التالي:  النحو  على  الشكاوى  هذه  توزعت  وقد 
مباحث   3 مباحث جنائية،   5 3 شرطة مدنية،   ( الشرطة.  جهاز 
عامة(- شكوى واحدة ضد جهاز املخابرات العامة.- شكويان ضد 
جهاز األمن الوقائي.يذكر في هذا الصدد تركز ادعاءات التعذيب 
بني الشبح والضرب واللكم والتهديد والتعذيب النفسي إلى جانب 
 25 الفترة  ذات  خالل  الهيئة  تلقت  غزة  قطاع  املعاملة.وفي  سوء 

املعاملة،  سوء  أو  للتعذيب  تعرضهم  فيها  املواطنون  ادعى  شكوى 
التابعني  والشرطة  الداخلي  األمن  جهازي  لدى  االحتجاز  أثناء 

لوزارة الداخلية في احلكومة املقالة.
الشبح  بني  املشتكني  إلفادات  وفقًا  التعذيب  إدعاءات  تنوعت  وقد 
لساعات طويلة والضرب على القدمني 'فلكة'، وتقييد األيدي إلى 
اخللف وتعليق اجلسم بخطاف في نافذة مرتفعة، عصب العينني 
والركل  والبرابيش،  بالعصي  الضرب  إلى  إضافة  طويلة  لفترات 
ذلك  كل  اجلسم،  أنحاء  على مختلف  باأليدي  والضرب  باألرجل 
إلى جانب سوء املعاملة. ثانيًا: انتهاك احلق في إجراءات قانونية 
على  االعتقال   ? التعسفي  االعتقال  احلق  هذا  ويشمل  عادلة، 
الستمرار  بالغة  بخطورة  تنظر  الهيئة  زالت  سياسية.ال  خلفية 
اإلجراءات  إتباع  دون  واالعتقال  التعسفي  االعتقال  حاالت 
احلرية  حجز  من  نوعًا  شكل  ما  التوقيف،  عملية  في  القانونية 
حقوق  أبرز  أحد  إسقاط  مت  فقد  قانوني،  مسوغ  دون  الشخصية 
املواطنني احملتجزين في ضرورة عرضهم على قاضيهم الطبيعي 
األساسي  للقانون  جسيمة  مخالفة  شكل  ما  املدني(،  )القضاء 
الفلسطيني، وقانون اإلجراءات اجلزائية، نظرًا الستمرار األجهزة 
األمنية بالتوقيف على ذمة القضاء العسكري.وقد استمرت تلك 
االعتقاالت في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بوتيرة متفاوتة، 
وقد تلقت الهيئة العديد من الشكاوى من مواطنني مت اعتقالهم 

وحجز حريتهم بشكل تعسفي.
وفي هذا الصدد تلقت الهيئة خالل شهر نيسان في الضفة الغربية 
تركزت  األمنية،  األجهزة  141 شكوى ضد  بينها  201 شكوى من 
125 منها حول عدم صحة إجراءات التوقيف، كون توقيف املشتكني 
كان إما ألسباب سياسية أو توقيفًا تعسفيًا.أما في قطاع غزة فقد 
تلقت الهيئة خالل شهر نيسان 84 شكوى من بينها 56 شكوى ضد 
األجهزة األمنية العاملة في القطاع والتابعة لوزارة الداخلية في 
احلكومة املقالة، منها 38 شكوى يدعي املواطنون من خاللها عدم 

صحة إجراءات التوقيف، واالعتقال على خلفية سياسية.
ثالثًا: االعتداء على احلريات العامة واالعتداء على حرية الرأي 
والتعبير والتجمع السلميوقعت خالل الفترة التي يغطيها التقرير 
االعتداءات التالية على احلريات العامة والتجمع السلمي وحرية 
الرأي والتعبير:1. حرية التجمع السلمي: لقد وقعت خالل شهر 
آذار االنتهاكات التالية وسقطت سهوًا من تقرير شهر آذار.- بتاريخ 
2010/3/12 حضرت قوة عسكرية تابعة لشرطة العبيدية/ بيت 
حلم، وقامت مبنع أقامة محاضرة دينية في قاعة بلدية العبيدية 
وذلك مبناسبة )املولد النبوي وذكرى هدم اخلالفة( نظمها حزب 
التحرير وذلك من خالل منع وصول املدعوين إلى داخل القاعة، 
وقد كانت احلجة في ذلك املنع عدم حصول املنظمني على تصريح 

بإقامة احملاضرة.
- بتاريخ 2010/3/27 قامت األجهزة األمنية في بلدة يطا مبنع 
عقد محاضرة حلزب التحرير في قاعة بلدية يطا بعنوان 'اإلسالم 
قادم واألمة ال متوت'، حيث قامت األجهزة األمنية بالوقوف على باب 
قاعة البلدية ومنع اجلمهور املدعو من الدخول إلى داخل القاعة، 
بإقامة  املنظمني على تصريح  املنع عدم حصول  كانت حجة  وقد 
 ،2010/4/12 بتاريخ   - االعتداء على اجلمعيات   .2 احملاضرة.  
بالسيطرة  املقالة  احلكومة  في  والرياضة  الشباب  وزارة  قامت 
ممثل  حضر  الهيئة  ملعلومات  ووفقًا  جباليا،  خدمات  نادي  على 
وحصر  الشرطة  من  قوة  برفقة  بغزة  والرياضة  الشباب  وزارة  عن 
قبل  إدارة معني من  بتسليمه ملجلس  وقام  النادي،  كافة ممتلكات 
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الوزارة. - بتاريخ 2010/4/22 قام موظفون من مديرية الداخلية 
في مدينة خانيونس، بتسليم السيدة سعاد حجو- رئيس مجلس 
إدارة مركز البرامج النسائية بخانيونس قرارًا يقضي بتكليف وزارة 
الداخلية السيدة أمل احلالق برئاسة مجلس إدارة املركز، ومن ثم 
املكلفة،  أمل  املركز وتسليم مفاتيحه للسيدة  أقفال  بتغيير  قاموا 

وجتدر اإلشارة أن املركز يضم مركز للتشغيل، وروضة أطفال.
وزارة  في  العامة  الشؤون  دائرة  قامت   ،2010/4/28 بتاريخ   -
الفلسطينية  الهيئة  فرع  بإغالق  املقالة  احلكومة  في  الداخلية 
بإبالغ  وقامت  غزة،  مبدينة  'بياالرا'  الشباب  دور  وتفعيل  لإلعالم 
وزارة  من  ترخيص  على  احلصول  بضرورة  'بياالرا'  في  املسؤولني 
املؤسسة  فإن  الهيئة  ملعلومات  وفقًا  غزة.  مدينة  في  الداخلية 
املذكورة لها مقر رئيس في رام الله ومسجلة لدى وزارة الداخلية 
منذ عدة سنوات. 3. االعتداء على حرية الرأي والتعبير:- بتاريخ 
شرطة  ملركز  التابعة  العامة  املباحث  من  أفراد  قام   2010/4/24
أقامته  الذي  االستعراضي  بوقف احلفل  العباس في مدينة غزة، 
بغزة،  الشوا  رشاد  مركز  قاعة  في   B BOY GAZA مجموعة 
من مجموعة  احلفل مببادرة خاصة  أقيم  الهيئة  ملعلومات  ووفقًا 
شبابية، وتفاجأ القائمون على احلفل عند بدايته بدخول ثمانية 
الناس  وإخراج  اإلضاءة  بوقف  وقاموا  العامة،  املباحث  من  أفراد 
النقالة  والهواتف  الشخصية  البطاقات  وصادروا  احلفل،  وإيقاف 
إلى مركز شرطة  الذهاب  الفرقة، وطلبوا منهم  بأعضاء  اخلاصة 
أعضاء  ذهاب  عند  ولكن  الشخصية،  البطاقات  الستالم  العباس 
وهم  3 ساعات  ملدة  باحتجازهم  العامة  املباحث  أفراد  قام  الفرقة 
كاًل من:-حسن عمر لبد، محمود منصور أبو ركبة، املعتصم بالله 
زكريا خليل صاحلة، محمد جواد حجازي،  عوكل،  محمد جمعة 
الكرمي  أحمد نعيم لبد، الصحفي محمد عائد لبد، محمد عبد 
لبد. - بتاريخ 2010/4/27، وتاريخ 2010/4/28 تعرض عدد من 
غزة لالحتجاز  قطاع  في محافظات  الشعبية  اجلبهة  أعضاء من 
على  الداخلي  واألمن  الشرطة  جهازي  قبل  من  متفاوتة  ساعات 
لتوقف  بعنوان'  الشعبية،  اجلبهة  أصدرته  بيان  توزيع  خلفية 
متارس  التي  واالجتماعية  االقتصادية  الضغوط  حماس  حكومة 
بحق جماهير شعبنا'. ومت التحقيق معهم حول البيان واألشخاص 
املسئولني عن توزيعه. ومن األعضاء الذين احتجزوا هم: محمد 
خالد حمودة، محمد منير الغول، إياد موسى الناطور، وليد محمد 
املخ،  الفار، صقر  الغول، هاني سالمة، وائل  أبو كرش، باسل منير 
طارق زكي سرحان، محمد عبد الرحمن، أمجد حمودة، مصطفى 
فؤاد كحيل، أحمد الغرة، سهيل اخلطيب، أمين احلبشي، عبد الله 

أبو زعيتر، طلعت الرفاتي، صالح إبراهيم السيقلي.
الفلسطينية  احملاكم  قرارات  تنفيذ  في  واملماطلة  التأخير  ثالثًا: 
الغربيةلوحظ خالل هذا الشهر استمرار ظاهرة عدم  في الضفة 
تنفيذ قرارات احملاكم أو االلتفاف عليها أو املماطلة في تنفيذها 
وتركز ذلك في الضفة الغربية. وفي هذا الصدد، يعتبر عدم تنفيذ 
قرارات احملاكم الفلسطينية مهما كانت درجتها، مخالفة صريحة 
منه،   106 املادة  وحتديدًا  الفلسطيني  األساسي  القانون  ألحكام 
التنفيذ  'األحكام القضائية واجبة  أنه  املادة على  فقد نصت تلك 
واالمتناع عن تنفيذها على أي نحو جرمية يعاقب عليها باحلبس، 
تنفيذ  عدم  نيسان  شهر  خالل  الوظيفة...'.استمر  من  والعزل 
القرارات الصادرة عن محكمة بداية نابلس التي تقضي باإلفراج 
عن مواطنني متهمني بقضايا تتعلق وفقًا لقرارات احملاكم املشار 
إليها باالنتماء ملليشيات مسلحة، ورغم دفع الكفاالت احملدد، غير 

أن األجهزة األمنية ال تزال مصرة على عدم اإلفراج عنهم، كما برز 
خالل الفترة التي يغطيها التقرير، تنفيذ األجهزة األمنية لقرارات 
صادرة عن محكمة العدل العليا، وإعادة توقيف املفرج عنهم بتهم 

جديدة قبل إخراجه من مكان توقيفه.
والقرارات  البداية  ومحكمة  العليا  العدل  محكمة  مجال  وفي 
الصادرة عنهما، فقد وثقت الهيئة عدد من الشكاوى حول صدور 
بشقيها  التنفيذية  السلطة  تقم  ولم  العليا،  محكمة  من  قرارات 
هذا  إعداد  حلظة  حتى  القرارات  تلك  بتنفيذ  واملدني  األمني 

التقرير ومن تلك القرارات: 
أواًل: قرارات صدرت خالل شهر نيسان احلالي تتعلق باإلفراج لعدم 
قانونية إجراءات التوقيف ولم يتم تنفيذها ثانيًا: قرارات صدرت 
خالل شهور سابقة وتتعلق باإلفراج لعدم قانونية إجراءات التوقيف 
الشهور  القرارات صدر خالل  تلك  تنفذ.وإلى جانب  لم  زالت  وما 
لم  اإلداري، ورغم صدورها  الشأن  ذات  القرارات  السابقة عدد من 

تقم السلطة التنفيذية بتنفيذها، وهذه القرارات هي: 
العليا  العدل  محكمة  من  قرار  صدر   2009/6/24 بتاريخ   .1
بتعيني  القاضي  الداخلية  وزارة  قرار  بإلغاء  يقضي  الفلسطينية 
جلنة حتضيرية مؤقتة إلدارة اجلمعية اإلسالمية لرعاية األيتام 
وذلك  واملنتخبة  السابقة  اإلدارية  الهيئة  من  بدال  يطا  بلدة  في 
لعدم تسبيب قرار وزارة الداخلية ومخالفته للمادة 37 من قانون 
حتى  القرار  ينفذ  لم  حيث   ،2001 لسنة  اخليرية  اجلمعيات 
اآلن.2. بتاريخ 2009/4/22 صدر قرار من محكمة العدل العليا 
حماد  صالح  الدين  نور  املواطن  قيود  بإعادة  يفيد  الفلسطينية، 
بتاريخ  الشرطة  جهاز  من  خدماته  وإنهاء  قيوده  ترقني  مت  الذي 
2007/11/1، وحتى تاريخ إعداد هذا التقرير لم يتم تنفيذ القرار 
العدل  محكمة  من  قرار  صدر   2009/7/8 بتاريخ  إليه.3.  املشار 
القاضي  الداخلية  وزارة  قرار  بإلغاء  يقضي  الفلسطينية  العليا 
بتعيني جلنة حتضيرية مؤقتة إلدارة جمعية بيت أمر لرعاية األيتام 
في بلدة بيت أمر بداًل من الهيئة اإلدارية السابقة واملنتخبة وذلك 
اجلمعيات  لقانون  ومخالفته  الداخلية  وزير  قرار  تسبيب  لعدم 
2001، حيث لم ينفذ القرار حتى اآلن.4. بتاريخ  اخليرية لسنة 
الفلسطينية  العليا  العدل  محكمة  عن  قرار  صدر   2009/7/6
يقضي بإعادة املواطن محمد عبد القادر إبراهيم كرجة إلى مركز 
عمله في جهاز الشرطة وإلغاء قرار ترقني قيده وإلغاء كافة اآلثار 
املترتبة على القرار املطعون فيه ملخالفته أحكام املادة )19( فقرة 
)4( من قانون اخلدمة في قوى األمن للعام 2005، حيث لم ينفذ 
القرار حتى أالن.رابعًا: انتهاك احلق في التنقل والسفر- ال تزال 
معاناة املواطنني في قطاع غزة قائمة بسبب استمرار قضية نفاذ 
السفر في محافظات غزة منذ تشرين  الدفاتر اخلاصة بجوازات 

ثاني 2008 وحتى نهاية شهر نيسان احلالي.
وحسب معلومات الهيئة التي حصلت عليها من قبل املسؤولني في 
وزارة الداخلية في احلكومة املقالة، فإن وزارة الداخلية في الضفة 
ما  غزة،  قطاع  ملواطني  اجلوازات  دفاتر  بإرسال  تقوم  ال  الغربية 
يتسبب في حرمانهم من حقهم في السفر والتنقل، باإلضافة إلى 
احلاجة امللحة للحاالت اخلاصة، منها احلاالت املرضية التي يتقرر 
عالجها باخلارج، والطلبة اجلامعيون الذين يدرسون خارج البالد، 
إضافة إلى حاجة اآلالف ممن انتهت صالحية جوازاتهم وحاجتها 
فايز شقورة،  أكرم  املواطن  تقدم   2010/4/20 بتاريخ  للتجديد.- 
31 عامًا من جباليا، بشكوى للهيئة ملنعه من احلصول على جواز 
سفر تقدم للحصول عليه من وزارة الداخلية في رام الله، من خالل 
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مكتب حنيف بغزة بتاريخ 2010/4/3. ووفقًا ملا أفاد به للهيئة، أن 
معاملة جواز سفره موقوفة لعدم حصوله على موافقة أمنية من 
جهاز املخابرات العامة.- بتاريخ 2010/4/20 تقدم املواطن رمزي 
من  ملنعه  للهيئة  بشكوى  النصيرات،  من  عامًا   40 النقلة،  خليل 
احلصول على جواز سفر تقدم للحصول عليه من وزارة الداخلية 
في رام الله من خالل مكتب وليد رمضان بغزة بتاريخ 2010/3/2. 
ووفقًا ملا أفاد به للهيئة، أن معاملة جواز سفره موقوفة لعدم حصوله 

على موافقة أمنية من جهاز املخابرات العامة.
املجلس  أعضاء  املقالة  احلكومة  منعت   2010/4/21 بتاريخ   -
املجلس  جلسة  حلضور  القطاع  مغادرة  من  فتح  حلركة  الثوري 
الثوري املقرر عقدها بتاريخ 2010/4/24، ووفقا ملعلومات الهيئة 
أبلغ الدكتور صالح أبو ختلة/ عضو هيئة التعبئة والتنظيم بحركة 
هذا.  املنع  بقرار  الوفد  ملغادرة  التنسيق  يتولى  كان  الذي  فتح، 
األستاذ  املصري،  احلميد  عبد  :األستاذ  هم  املمنوعني  واألعضاء 

الفرا،  أسامة  الدكتور  السيدة حترير احلج،  أبو شمالة،  إسماعيل 
األستاذ عبد الله أبو سمهدانة، السيدة آمال حمد، األستاذ هشام 
عبد الرازق. خامسًا: الفصل من الوظيفة العمومية: ال زالت وزارة 
التربية والتعليم العالي تصدر قرارات بالفصل أو بتوقيف إجراءات 
فقد  والعالي،  والتعليم  التربية  جهاز  في  العاملني  بحق  التعيني 
تلقت الهيئة خالل شهر نيسان 10 شكوى ضد الوزارة بهذا الصدد، 
414 شكوى، خالل  إلى ما يزيد على  ليرتفع عدد تلك الشكاوى 
الشكاوى  تلك  في  املشتكون  يدعي  السابقة،  والشهور  الشهر  هذا 
بدعوى  العالي،  والتعليم  التربية  وزيرة  من  بقرار  مت  فصلهم  أن 
غير  )جهات  وهي  املختصة  اجلهات  توصية  عدم  أو  موافقة  عدم 
مخولة قانونًا بتلك املهمة(، وتعتبر الهيئة أن هذا اإلجراء مخالف 
وانتهاكًا  الفلسطيني،  األساسي  والقانون  املدنية  اخلدمة  لقانون 
حلق املواطن في تولي الوظائف العامة في الدولة على قدم املساواة 

ودون أي متييز.

املستقلة حلقوق اإلنسان  الهيئة  7-4-2010 وفا- عرضت  الله  رام   
تناول  والذي   ،2009 للعام  السنوي  تقريرها  اليوم،  املظالم'،  'ديوان 

وضع حقوق اإلنسان في الضفة الغربية وقطاع غزة. 
صحفي  مؤمتر  خالل  العكر،  د.ممدوح  للهيئة  العام  املفوض  وقال 
عقد مبدينة رام الله، 'من املهم تعزيز ثقافة احلريات واحلقوق لدى 
املواطنني، مشيرا إلى حق املواطن العيش حتت منظومة احلريات التي 
كفلها القانون'. وأكد العكر تعرض مكتب الهيئة في قطاع غزة لكثير 
من املضايقات كادت أن تؤدي إلى إغالقه لوال تدخل بعض اجلهات، 
منوها إلى ضرورة توفر اإلرادة السياسية وااللتزام في احلفاظ على 

احلقوق واحلريات من قبل املواطنني واجلهات املختصة.

رام الله: الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان  تعرض تقريرها للعام 2009 
والتعذيب  فلسطني،  في  احلريات  واقع  موضوعات  التقرير  وتناول 
وسوء املعاملة، أيضا عدم احترام قرارات احملاكم وانتهاكات احلق في 
اإلعدام  موضوع  إلى  باإلضافة  القضائي،  والشأن  السلمي  التجمع 
خارج نطاق القانون وانتهاكات احلق في التعبير واحلريات الصحفية 

وانتهاك حق التنقل في قطاع غزة. 
العسكري  اإلسرائيلي  االحتالل  استمرار  أن  إلى  التقرير  وخلص 
لألرض الفلسطينية احملتلة، وسياساته العدوانية في الضفة وقطاع 
غزة والقدس، إضافة إلى استمرار حالة االنقسام، ظلت تشكل عوامل 
تدهور في وضع حقوق اإلنسان ومنظومة احلقوق واحلريات العامة 

في األرض الفلسطينية خالل العام 2009.

التاريخ : 2010/4/7   الوقت : 15:45 

رام الله -الزيتونة- تسلم رئيس الوزراء، د. سالم فياض، مساء اليوم، 
اإلنسان  حلقوق  املستقلة  للهيئة  عشر  اخلامس  السنوي  التقرير 
الهيئة  وفدا من  استقباله  2009، وذلك خالل  للعام  املظالم  ديوان 

برئاسة الدكتور ممدوح العكر املفوض العام للهيئة.
حقوق  خدمة  في  املستمر  وتطورها  الهيئة  بعمل  فياض  د.  وأشاد 
الفلسطيني،  القانون  وفق  عليها  واحلفاظ  الفلسطيني  املواطن 
اإلنسان  حقوق  مبدأ  ترسيخ  نحو  الدائم  احلكومة  سعي  مؤكدًا 
واحلفاظ على كرامته. وضم وفد الهيئة املديرة التنفيذية األستاذة 
رندا سنيورة، وكل من املفوضني د. أحمد حرب، د. محمود العطشان، 
رجا  واألستاذ  شاهني  فارسني  الشعيبي،  عزمي  د.  منصور،  كميل  د. 
نسرين  دهيم،  أبو  موسى  ربعي،  غاندي  الهيئة  وموظفي  شحادة، 

دعباس، خديجة حسن ومجيد صواحلة.
وجاء إصدار التقرير السنوي عن وضع حالة حقوق اإلنسان في مناطق 
السلطة الوطنية، انطالقًا من منهجية الهيئة التي اعتادت عليها في 
عملها منذ تأسيسها في العام 1993، ويرصد التقرير أبرز املتغيرات 
واألحداث التي أعاقت وال زالت تعوق تعزيز منظومة حقوق اإلنسان 
االنقسام  حالة  عن  الناجمة  تلك  خاصة  الفلسطينية،  األرض  في 
وانعكاساته على مؤسسات السلطة واملجتمع، وكذلك استمرار سياسة 
االحتالل اإلسرائيلي، فضاًل عن تضمني التقرير للتوصيات املطالبة 
حقوق  مفاهيم  من  مستوحاة  مبعايير  إصالحية  خطوات  بإجراء 
مؤمترًا  الهيئة  تعقد  أن  املقرر  ومن  التشريعية.  والنصوص  اإلنسان 

صحفيًا يوم غٍد األربعاء لعرض أبرز ما جاء في التقرير.

فياض يتسلم التقرير السنوي  للهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان للعام 2009
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أراضي السلطة  اجلزيرة نت - أكد تقرير سنوي عن احلريات في 
الفلسطينيني  املواطنني  وحريات  حقوق  انتهاك  أن  الفلسطينية 
2009 مقارنة بالعام الذي سبقه، حيث ارتفعت  تضاعف في عام 
الشكاوى من 2312 طوال عام 2008، إلى 3442  شكوى في عام 

2009، بنسبة جتاوزت 48%.
حلقوق  املستقلة  الفلسطينية  للهيئة  العام  املفوض  واستعرض 
للهيئة  التنفيذية  واملديرة  العكر  ممدوح  املظالم(  )ديوان  اإلنسان 
رندة سنيورة في مؤمتر صحفي عقد مبدينة رام الله أمس األربعاء 
السلطة  أراضي  في  واحلريات  احلقوق  واقع  عن  السنوي  التقرير 

الفلسطينية عام 2009.
 وحذر العكر من االستمرار في خطوات من شأنها االنزالق بالنظام 
اشتراط  استمرار  إلى  مشيرا  البوليسية،  الدولة  نحو  الفلسطيني 
فيهم  مبن  العمومية،  الوظيفة  تقلد  في  يرغب  ملن  األمني  املسح 
موظفون في السلطة القضائية "وهذا أمر خطير وتدخل في السلطة 
الفلسطينية  األراضي  في  التعذيب  بأن  إقراره  ومع  القضائية". 
شهد تراجعا ملحوظا منذ أوائل أكتوبر/ تشرين األول فإنه أكد أن 
التعذيب لم يتوقف بالكامل، وأن الهيئة ال زالت تستقبل شكاوى 
يدعي أصحابها تعرضهم لسوء معاملة وتعذيب، وطالب "بصدور 
من  ومساءلة  ومعاقبة  التعذيب  حترمي  على  ينص  رسمي  إعالن 
يرتكب هذه اجلرمية". االعتقاالت التعسفية وفصل املوظفني تزايدت 

في الضفة الغربية )اجلزيرة نت(

أهم االنتهاكات
احتلت قضايا االحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء املعاملة، والفصل 
عرض  واستمرار  احملاكم،  قرارات  تنفيذ  في  واملماطلة  الوظائف،  من 

املدنيني على احملاكم العسكرية، اجلزء األكبر من التقرير السنوي.
 وقالت الهيئة في تقريرها  إنها تلقت نحو مائتي شكوى في الضفة 
الغربية خالل عام 2009، ونحوى 105 شكاوى في قطاع غزة تتضمن 
ادعاءات بالتعرض للتعذيب أو سوء معاملة من قبل األجهزة األمنية.
ألسباب  احلكومية  وظائفهم  من  املوظفني  مئات  فصل  أكدت  كما   
برز  االنتهاك  هذا  أن  موضحة  قانونية،  مسوغات  أي  ودون  سياسية، 
الغربية،  الضفة  في  العالي  والتعليم  التربية  وزارة  في  خاص  بشكل 
من  بالفصل  تتعلق   2009 العام  خالل  شكاوى    )305( تلقت  حيث 
التربية  الوظيفة العمومية، كان من بينها )222(  شكوى على وزارة 

والتعليم العالي وحدها.
 )22( بقتل  ملثمني  مسلحني  قيام  الهيئة  وثقت  غزة  قطاع  وفي 
أجهزة  واستمرار  غزة،  على  اإلسرائيلي  العدوان  فترة  خالل  مواطنًا 
يشتبه  الذين  املواطنني  احتجاز  في  املقالة  للحكومة  التابعة  األمن 
في انتمائهم حلركة فتح، بتهمة التخابر مع رام الله بصورة ال تتفق 
مع أحكام القانون، بل متثل انتهاكًا له. وأوضحت مديرة الهيئة رندة 
الهيئة في قطاع غزة تتعلق  التي تلقتها  الشكاوى  أن معظم  سنيورة 
شكوى.    993 أصل  من  شكوى    867 بلغت  حيث  الداخلي  باألمن 
وتطرق مفوض الهيئة إلى اشتراط اإلذن املسبق من اجلهات األمنية 
ملن يرغبون في مغادرة قطاع غزة للعالج، واالستمرار في التضييق على 

احلريات العامة، والتضييق على الهيئة املستقلة أيضا

تقرير يرصد حقوق اإلنسان بفلسطني 

املؤمتر الصحفي للهيئة املستقلة في رام الله 
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تقريرها  في  املظالم"،  "ديوان  اإلنسان  املستقلة حلقوق  الهيئة  أكدت 
السنوي اخلامس عشر حول "وضع حقوق اإلنسان في مناطق السلطة 
أن استمرار االحتالل اإلسرائيلي  الوطنية"، ونشرت معطياته، أمس، 
اإلنسان  حقوق  وضع  تدهور  في  الرئيسي  العامل  ظل  وممارساته، 
في األراضي الفلسطينية خالل العام 2009، مشيرة باملقابل إلى أن 
إخفاق جهود حتقيق املصاحلة، وتعمق االنقسام السياسي بني حركتي 

فتح وحماس، انعكس سلبًا على منظومة احلقوق واحلريات العامة.
عنه  وأعلنت  املاضي،  العام  يغطي  الذي  تقريرها،  في  الهيئة  ولفتت 
خالل مؤمتر صحافي نظمته في فندق "بست إيسترن" بالبيرة، إلى أن 
حقوق اإلنسان الفلسطيني، تعرضت النتهاكات كثيرة من قبل طرفي 
احلرية،  من  التعسفي  احلرمان  عمليات  استمرار  أهمها  االنقسام، 
والتفتيش  القبض  عمليات  في  القانونية  اإلجراءات  سالمة  وعدم 
واالحتجاز، ومصادرة احلريات العامة والتضييق عليها، وعدم احترام 
أحكام احملاكم، وتقدمي املدنيني إلى القضاء العسكري، واالستمرار في 
سياسة اعتبار الفحص األمني عبر ما بات ُيعرف بـ "السالمة األمنية" 
أحكام  استخدام  أن  إلى  ونوهت  العمومية.  الوظيفة  لتقلد  شرطًا 
من  وأمنياً،  سياسيًا  تفسيرًا  وتفسيره  تعسفيًا،  استخدامًا  القانون 
قبل طرفي النزاع في الضفة وقطاع غزة، أدى إلى زعزعة ثقة املواطن 
وقواعده  القانون  سيادة  ملبدأ  واحترامها  الوطنية  السلطة  بجدية 
املجردة، التي تقوم على مبدأ املساواة وعدم التمييز ألي اعتبار سياسي 

أو غيره من االعتبارات.
أهمية القضاء املستقل

من  رافقها  وما   ،2009 العام  خالل  السياسية  "املتغيرات  أن  وأوردت 
وجود  أن  أثبتت  العامة،  واحلريات  احلقوق  منظومة  مست  إجراءات 
احلقوق  على  للحفاظ  مهمة  ضمانة  يشكل  ونزيه  مستقل  قضاء 
دور  غياب  ظل  في  خاصة  الوطنية،  السلطة  مناطق  في  واحلريات 
واملتغيرات  األحداث  أثبتت  وأضافت:  وتعطله".  التشريعي  املجلس 
السياسية خالل العام 2009، أن احترام احلقوق واحلريات العامة ال 
يتوقف فقط على توافر النصوص القانونية، وما تضمنته من قواعد 
العام  الرأي  املواطن لها، وقدرة  وضمانات، بقدر ما يتوقف على فهم 
على التأثير فيها. ورأت أن التجربة السابقة في الوضع الفلسطيني، 
أثبتت أن النجاح في خطط التنمية الشاملة واملتوازنة، وبناء الدولة، 
االجتماعية  اإلنسان  حقوق  مبنظومة  اخلطط  هذه  بارتباط  هو 
واالقتصادية من جهة، وحقوقه السياسية واملدنية والثقافية من جهة 
أخرى، مضيفة "إن املشروعية الدميقراطية والقانونية يجب أن تتقدم 
على أية مشروعية أخرى". ونوهت إلى أن تقريرها اخلامس عشر، جاء 

االنقسام  تداعيات  بفعل  واحلريات،  احلقوق  فيها  تراجعت  فترة  في 
إجراء  وتعثر  النزاع،  أطراف  بني  املصاحلة  جهود  وفشل  السياسي، 
على  األمنية  االعتبارات  وتغليب  والرئاسية،  التشريعية  االنتخابات 
االلتزام بالقانون واملواثيق الدولية حلقوق اإلنسان، ما أدى إلى ردود 
من جهة،  والتنمية  اإلصالح  مسيرة  إعاقة  في  أسهمت  عكسية،  فعل 
وعطلت متتع املواطن بحقوقه املعتبرة من جهة أخرى.  وتطرقت إلى 
االنتهاكات التي سجلت في الضفة، وحتديدا االحتجاز التعسفي على 
خلفية االنتماء السياسي، مشيرة إلى تواصله رغم نفي السلطة وجود 

معتقلني سياسيني لدى األجهزة األمنية.
وبينت أنه عبر الزيارات التي قامت بها العام املاضي، والشكاوى التي 
وردتها فإن أغلب من مت اعتقالهم في الضفة، هم من احملسوبني على 
"حماس"، الفتة إلى أنه رغم ذلك لوحظ حدوث تطور إيجابي على هذا 
الصعيد، خاصة في الربع األخير من العام 2009، إذ أعادت احلكومة 
بقرار  عليه  دللت  ما  القانون،  سيادة  مبدأ  الحترام  االعتبار  خالله،  
رئيس مجلس الوزراء اخلاص بضرورة احترام قرارات محكمة العدل 

العليا واحملاكم النظامية األخرى.
التعذيب وسوء املعاملة

وتطرقت إلى موضوع التعذيب وسوء املعاملة، مشيرة إلى أنها تلقت 
للتعذيب  بالتعرض  ادعاءات  تضمنت  شكوى،   )202( املاضي  العام 
من  األخير  الربع  خالل  الحظت  أنها  إلى  ونوهت  املعاملة.  إساءة  أو 
املعاملة  التي تتعلق بسوء  الشكاوى  املاضي، انخفاضا في عدد  العام 
من  أنه  "إال  املختلفة،  األمنية  األجهزة  لدى  للمحتجزين  والتعذيب 
عدم  مسألة  إلى  وأشارت  الظاهرة".  هذه  بانتهاء  االستنتاج  امُلبكر 
احملاكم  أحكام  تنفيذ  مسألة  "بقيت  مضيفة  احملاكم،  قرارات  احترام 
العديد من احلاالت،  في  القانون  وأحكام  تتفق  تخضع العتبارات ال 
في  فياض  سالم  الوزراء  مجلس  رئيس  من  واضح  قرار  صدور  رغم 
وبقيت  احملاكم،  أحكام  بتنفيذ  االلتزام  وأهمية  بضرورة   2009/6/9
الهيئة تتلقى شكاوى من املواطنني، مؤكدة عدم التزام األجهزة األمنية 
في بعض األحيان بتنفيذ أحكام احملاكم، أو االلتفاف عليها من خالل 
باعتقال واحتجاز من مت اإلفراج عنه من قبل  أمني آخر  قيام جهاز 

محكمة العدل العليا، أو توجيه تهمة أخرى".
عبر  العامة،  الوظائف  تقلد  في  احلق  انتهاك  تواصل  إلى  ونوهت 
اشتراط ذلك مبا يعرف بـ "السالمة األمنية"، مبينة أنه مت باالستناد 
إلى هذا األمر فصل مئات املوظفني من وظائفهم احلكومية ألسباب 
االنتهاك  هذا  برز  واضافت:  قانونية.  مسوغات  أية  ودون  سياسية، 
بشكل خاص في وزارة التربية والتعليم العالي في الضفة، حيث تلقت 
الهيئة خالل العام 2009 )305( شكاوى تتعلق بالفصل من الوظيفة 

العمومية، كان من بينها )222( شكوى على الوزارة وحدها.

إخفاق جهود املصاحلة وتعمق االنقسام السياسي 
انعكسا سلبًا على منظومة احلقوق واحلريات العامة

كتب سائد ابو فرحة
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وبالنسبة إلى احلق في تكوين اجلمعيات، ذكرت أن هذا احلق تعرض 
للعديد من االنتهاكات نتيجة استمرار حالة االنقسام السياسي، فقد 

سجلت انتهاكات متعلقة مبوضوع التسجيل.
وحول احلق في التجمع السلمي، تطرقت إلى أنه سجل تضييق على 
الضفة،  واملسيرات في عدد من مدن  التظاهرات  هذا احلق عبر منع 
أوردت  القضائي،  الشأن  وبخصوص  القانون.  وأحكام  يتفق  ال  بشكل 
القرارات  اصدار  في  التأخير  العليا،  العدل  مبحكمة  يتعلق  فيما 
اخلاصة مبوضوع املعلمني املفصولني، رغم اختتام احملاكمات في هذه 
القضايا نهاية العام 2009، حيث صدر اول حكم في 2010/3/17، 
إلى جانب تبدل الهيئات احلاكمة في محكمة العدل العليا بقرار من 
هذا  واقتضى  مرات،  ثالث  من  الكثر  األعلى،  القضاء  مجلس  رئيس 
اجلديدة  احلاكمة  الهيئة  تؤجل  أن  أسبابه  الواضحة  غير  التبديل 
النطق باحلكم الى موعد جديد. كما تطرقت إلى ابعاد رئيس الهيئة 
املعلمني، منذ  النظر في قضايا  القاضي محمود حماد عن  احلاكمة 
تاريخ 2010/1/27، رغم أنها جلسة النطق باحلكم، فضال عن اصدار 
في  جاء   ،2010/3/17 بتاريخ  العليا  العدل  محكمة  قبل  من  قرار 
بقضايا  النظر  في  مختصة  غير  العليا  العدل  محكمة  ان  منطوقه؛ 
املعلمني املفصولني، أي بعد مرور ما يقرب من عام ونصف العام من 
أنها  بدء القضية، ما ترك املعلمني املفصولني دون عدالة. وأوضحت 
الحظت تركيب "كاميرات" رقابة داخل قاعة احملكمة، متت إزالتها في 
وقت الحق، ما يثير تساؤال عن الهدف والغاية من وضعها، ومدى تأثير 

ذلك على حرية القاضي في تكوين قناعته، ونطقه باحلكم.
غزة: إعدام خارج نطاق القانون

على صعيد آخر، وفيما يتعلق باالنتهاكات في القطاع، أشارت الهيئة 
نطاق  خارج  اإلعدام  مثل  االنتهاكات،  من  مجموعة  رصدت  أنها  إلى 
مع  غزة  قطاع  على  اإلسرائيلي  العدوان  "ترافق  مضيفة  القانون، 
الهيئة قيام  املقالة، فقد رصدت  إجراءات قمعية من جانب احلكومة 
مسلحني ملثمني بقتل )22( مواطنًا خالل فترة العدوان، وكان أغلب 
السجون  أو يقضون فترة عقوبتهم في  الضحايا أشخاصا موقوفني، 
التابعة للحكومة املقالة، ومتكنوا من الفرار من سجن السرايا وسجن 
غزة املركزي، بعد استهدافهما بالقصف اإلسرائيلي، وقد قتل جميعهم 
نتيجة إلطالق النار عليهم بشكل مباشر، أو نتيجة تعرضهم للتعذيب". 
مواطن،   )100( على  يزيد  ما  بإصابة  مجهولني  قيام  إلى  ونوهت 
املبرح.  بالضرب  عليهم  االعتداء  أو  قرب  عن  عليهم  النار  بإطالق 
سياسية،  خلفية  على  التعسفي  االحتجاز  استمرار  إلى  تطرقت  كما 
منوهة إلى أن أجهزة األمن التابعة للحكومة املقالة، واصلت احتجاز 
املواطنني الذين يشتبه في انتمائهم حلركة فتح، بتهمة "التخابر مع 

رام الله" بصورة ال تتفق مع أحكام القانون، بل متثل انتهاكًا له.
سياسيني"  "معتقلني  وجود  املقالة  احلكومة  نفي  رغم  وأضافت: 
االحتجاز  أن عمليات  اعتبار  القطاع، على  األمنية في  األجهزة  لدى 
التعسفي، تتم بدوافع أمنية وليس على خلفية حرية الرأي والتعبير 
"األمن  قبل  اعتقالهم من  أغلب من مت  أن  إال  السياسي،  االنتماء  أو 
الداخلي" هم من احملسوبني على حركة فتح أو أعضاء األجهزة األمنية 

القاطنني في القطاع.
املواطنني  من  ادعاءات  تتضمن  شكاوى   )107( تلقيها  إلى  وأشارت 
التابعة  األمنية  األجهزة  من  معاملة  سوء  أو  للتعذيب  بالتعرض 
القبض  أثناء  أو  لها  التابعة  االحتجاز  مراكز  في  املقالة  للحكومة 
واحلريات  التعبير  في  للحق  انتهاكات  رصدها  إلى  ولفتت  عليهم. 
الصحافية، ما متثل باعتقال صحافيني، ومنعهم من القيام بعملهم، 

واقتحام مقار مؤسسات إعالمية مثل وكالة "رامتان"، وغير ذلك.

وبخصوص احلق في التجمع السلمي، أشارت إلى قيام احلكومة املقالة 
واألجهزة التابعة لها، مبنع مسيرات في أكثر من مناسبة.

وحول احلق في تكوين اجلمعيات، ذكرت أن األجهزة األمنية التابعة 
ومصادرة  اجلمعيات  بعض  مقار  باقتحام  قامت  املقالة،  للحكومة 
التنقل،  املواطنني في  انتهاك حق  محتوياتها.  وأشارت إلى استمرار 
موضحة أنه ال تزال معاناة املواطنني في قطاع غزة قائمة بسبب استمرار 
نفاد الدفاتر اخلاصة بجوازات السفر منذ تشرين الثاني 2008 وحتى 
اآلن، رغم القرار الصادر عن الرئيس خالل آب العام 2008، القاضي 
اإلدارية  اإلجراءات  اتخاذ  الضفة  في  احلكومية  اجلهات  بتكليف 

الالزمة الستئناف صرف الدفاتر اخلاصة بجوازات السفر.
حق  تنتهك  قرارات  إصدار  املقالة  احلكومة  مواصلة  إلى  وتطرقت 
املواطنني في التنقل واحلركة، ما دللت عليه مبنع أعضاء مؤمتر حركة 
فتح من التنقل إلى الضفة للمشاركة في أعمال مؤمترهم السادس، 
املستنكفني  واملوظفني  السابقني،  األمنية  األجهزة  منتسبي  وإلزامها 
رفح  معبر  عبر  السفر  قبل  ممانعة  عدم  على  باحلصول  العمل،  عن 
بإصدار  الرئيس  قيام  أهمية  إلى  باإلشارة  الهيئة  وختمت  البري. 
التوقيف  مراكز  في  املعاملة  وسوء  التعذيب  بتحرمي  رئاسي  مرسوم 
القانونية،  املساءلة  األمنية حتت طائلة  التابعة لألجهزة  واالحتجاز 
املناسبة  اإلجراءات  اتخاذ  على  العمل  إلى  التنفيذية  السلطة  داعية 
األجهزة  تدخل  عدم  وضمان  القضائية،  السلطة  استقالل  لتعزيز 
عند  األمنية"  "السالمة  بشرط  العمل  بوقف  وطالبت  بها.  األمنية 
في  الواردة  التعيني  بشروط  واالكتفاء  قانوني،  غير  باعتباره  التعيني 

قانون اخلدمة املدنية للعام 1998.
من جهته، حذر د. ممدوح العكر، املفوض العام للهيئة من مغبة استمرار 
العديد من أشكال انتهاك حقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية، 
التقدم على صعيد احلد من اخلروقات  إلى حصول بعض  أشار  وإن 

حلقوق اإلنسان في بعض اجلوانب.
عبر  مجددا  الحظت  الهيئة  أن  الصحافي،  املؤمتر  خالل  وأوضح 
العسكري، مضيفا  القضاء  إلى  واللجوء  االعتقال،  استمرار  التقرير 
حسب  ومرفوض  قانوني،  غير  العسكري  للقضاء  املدنيني  "إخضاع 

القوانني احمللية واملعايير واملواثيق الدولية".
"رصدنا  مضيفا  املعاملة،  وسوء  التعذيب  استمرار  إلى  نوه  كما 
انخفاضا حادا بشكاوى التعذيب التي ترد للهيئة، لكن هذا امللف لم 
ينته بالكامل". وأردف: نحن نطمح إلى صدور إعالن رسمي على أعلى 
املستويات بالسلطة، بتحرمي التعذيب باملطلق، ومعاقبة كل من يرتكبه، 
وقد طلبنا هذه املسألة من الرئيس محمود عباس خالل لقائنا األخير 
لتقلد  األمنية"  "السالمة  شرط  استمرار  وانتقد  أيام.  ثالثة  قبل  به 
الوظيفة العمومية، معتبرا أن "تواصل هذا األمر، يهدد باالنزالق إلى 
الدولة البوليسية". وقال: ملف الفحص األمني يجب أن ينتهي، وقد 
طرحنا هذه املسألة على املسؤولني، ونحن بصدد حتضير طعن رسمي 
في محكمة العدل العليا، حول عدم قانونية الفحص األمني كشرط 
للتعيني في الوظيفة العمومية. كما أشار إلى أن هناك عدة مالحظات 

حول أداء وآلية عمل وإصدار قرارات محكمة العدل العليا.
سعادتها  عن  للهيئة،  التنفيذية  املديرة  سنيورة،  رندة  عبرت  بدورها، 
ورصد  متابعة  في  الهيئة  استمرارا جلهود  باعتباره  التقرير،  بإصدار 
ما تتعرض له حقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية من انتهاكات. 
وقالت: هّم الهيئة هو أن تضمن وجود منظومة من احلقوق واحلريات 
عاملني،  إلى  املواطنني  حقوق  انتهاك  استمرار  وعزت  مواطن.  لكل 
واستمرار  التعسفية،  وإجراءاته  اإلسرائيلي  االحتالل  في  يتمثالن 

االنقسام، ومختلف املظاهر املرتبطة به.
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تعتبر املرأة الفلسطينية العنوان املشرق في تاريخ القضية الفلسطينية، 
الفلسطينية  املرأة  لعبت  ولقد  األجيال،  ومربية  األعداء،  قاهرة  فهي 
دورًا هامًا في الدفاع عن املشروع الوطني الفلسطيني وساهمت وبشكل 
كبير في تأسيس األطر واالحتادات الشعبية، وشاركت في جميع مناحي 
واحلفاظ  الفلسطينية  بالقضية  النهوض  في  بارز  دور  ولها  احلياة، 

على وحدة الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده.
اكبر  اإلسرائيلي  االحتالل  قبل  من  املفروض  احلصار  شكل  ولقد 
املشاكل التي واجهها الشعب الفلسطيني خالل مسيرته في السنوات 
املاضية، والذي كان اشد وقعًا خالل السنوات األخيرة، حيث وصل إلى 

أسوا حاالته خاصة بعد حالة االنقسام الداخلي بني شطري الوطن.
إن احلصار قد ألقى بظالله على أوضاع املرأة الفلسطينية في األراضي 
الفلسطينية، وباألخص في قطاع غزة حيث تزداد معاناتها، وقد متثل 
ذلك في اجلوانب املعيشية واحلياتية والنفسية ووصل إلى حد تهديد 

االستقرار األسري.

أثر احلصار على نفسية املرأة
خالل  من  ذلك  وجتلى  املرأة  نفسية  على  كبير  بشكل  احلصار  أثر   
العاميني  في  العصبيات  النساء  نسبة  ارتفاع  أظهرت  التي  الدراسات 
الواقع  على  احلصار  أثر  كما  نسبتهن77%،  بلغت  فقد  األخيرين 
اخلوف  إلى  متيل  منهن   79% نسبته  فباتت ما  للمرأة  االجتماعي 
واالستقرار،  األمن  الفتقادها  األسرة  داخل  األريحية  وبعدم  والعزلة 
كما أنها تضطر في كثير من األحيان إلى إيجاد وسائل بديلة حتى لو 
كانت تلك الوسائل ال تناسبها وال تناسب مكانتها، مما ينعكس عليها 
الذي جتهل تفاصيله،  املستقبل  والقلق من  بالضيق واخلوف  شعورًا 
واألسرة  للمرأة  االجتماعية  العالقات  أصاب  احلصار  أن  إلى  الفتًا 

الفلسطينية جميعها بتلوث نفسي.

أثر احلصار على  صحة املرأة
الدراسات  جمعية  دراسة  أوردتها  التي  واإلحصاءات  األرقام  تتحدث 
أكثر  الغزية  املرأة  الفلسطينية بعد ثالث سنوات..  التنموية  النسوية 
األسر  من   )%  57.7( نسبة  أن  عن   !! احلصار  من  معاناة  الفئات 

الفلسطينية لم تتمكن من توفير تكاليف العالج ألحد مرضاها.

 ومما ال شك فيه أن اجلانب الصحي للمرأة الفلسطينية تأثر باحلصار 
تعانيها  التي  األمراض  عدد  في  واضحًا  األثر  ذلك  وبدا  كبير  بشكل 
املرأة الفلسطينية، خاصة فيما يتعلق بفقر الدم وسوء التغذية التي 
هاجمت جسدها وأثرت على صحة أجنتها أيضًا، وتتصف املساعدات 
املقدمة في مجال صحة املرأة بأنها ضئيلة جدًا وال تفي باحتياجاتها 
الطارئة  املعونات  بتقدمي  فقط،  اإلغاثي  الطابع  تأخذ  أنها  خاصة 

العينية واملالية بعيدًا عن البرامج التي تخص املرأة .
وأوضحت مديرة مركز البريج لصحة املرأة  أ. فريال ثابت أن املعاناة 
الصحية للمرأة الفلسطينية في ظل احلصار كانت كبيرة ، إذ تعرضت 
ألزمات لم تتعرض لها في السابق خاصة في أيام احلرب الـ22 على 
قطاع غزة، وتشير إلى أن أهم املشاكل التي تعرضت لها النساء على 
مدى سنوات احلصار الثالث، ظهور مشكالت فقر الدم وسوء التغذية 
إلى تقليص  باإلضافة  الفلسطينيات  النساء  كبيرة من  لدى شريحة 
قبل  الفلسطينية  املرأة  بها  تتمتع  كانت  التي  الصحية  اخلدمات 
احلصار، واملتمثلة في انقطاع موانع احلمل في املراكز الصحية وكافة 
اخلدمات الصحية، ناهيك عن نوع اخلدمات املقدمة والتي اقتصرت 
على إعطاء األولوية للمشاريع اإلغاثية بتوفير املواد التموينية التي 
وبشكل  سلبًا  على صحتها  أثر  النساء، مما  احتياجات  توفر  تكن  لم 
واضح، مشيرة إلى أن دور املؤسسات العاملة مبجال صحة املرأة اقتصر 
املرأة باحلالة الصحية وتوفير  على الدور التوعوي عن طريق توعية 

اخلدمات البسيطة التي أخذت الطابع اإلغاثي.
مرمي  احلر  والفكر  الثقافة  العام جلمعية  املدير  أشارت  جانبها  ومن 
زقوت املتخصصة بشؤون املرأة، أن احلصار يدمر كل ما أجنزته املرأة 
انتهاك حقوقها  دائرة  من  يزيد  كما  الطويلة،  النضال  خالل سنوات 
على جميع األصعدة، فاملرأة في ظل ظروف احلصار واالنقسام تعطي 
أولوية للظرف السياسي العام على حساب املطالبة بحقوقها، وبسؤال 
زقوت عن انعكاسات احلصار واالنقسام على األسرة الفلسطينية أشارت 
لألسرة  االجتماعي  النسيج  على  أثرت  الفصائلية  اعتبارات  أن  إلى 
ازدادت  حيث  االقتصادية،  الناحية  من  غزة  قطاع  في  الفلسطينية 
معدالت البطالة خالل سنة 2009  الي حوالي %44.8، ومن الناحية 
الصحية بلغ عدد النساء اللواتي توفاهن األجل من جراء احلصار في 

قطاع غزة 18 امرأة لعدم السماح لهن بالعالج في اخلارج.
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املرأة الفلسطينية واحلصار
حاالت من قطاع غزة

نهال أبو دقة

الهيئـة  املـــسـتـقـلـــة حلـقــوق اإلنسان "ديوان املظالم"



احلاجة  ظهرت  البشرية،  املجتمعات  وتشكلت  االنسان  ُخلق  ان  منذ 
الفرد  بني  االنسانية  والروابط  العالقات  هذه  تنظم  قوانني  إلى 
التي  الشرائع  من  الكثير  لوجدنا  التاريخ  الى  عدنا  ولو  واملجتمع. 
الرجل  بني  ساوت  والتي  الشعوب  لدى  احلياة  لتنظيم  اساسًا  ُتعتبر 
معينة  فئة  حتكم  من  نبعت  املشكلة  أن  إال  والفقير،  والغني  واملرأة 
القوانني وصياغتها حسب مصاحلهم الشخصية سواء كانوا من  في 
الطبقة احلاكمة مالكي القوة، أو من الرجال والذين يسنون القوانني 
حسب مصاحلهم الذكورية. وبذلك صارت هذه القوانني تعمل لصالح 
االغنياء ولصالح الذكور، وقضيتنا هنا هي الظلم والعنف الذي تعاني 
املرأة في مجتمعنا، وهذا العنف مسلط كسيف على رقبتها من  منه 
خالل القوانني وخاصة قانون األحوال الشخصية والذي يرسخ أكثر 
أشكال التمييز ضد املرأة، حيث أنه ينظم العالقات بني أفراد األسرة 
يعتبر من  والذي  زواج مبكر  زواج، طالق، حضانة، والية، ميراث،  من 
والصحية واجلسدية،  النفسية  املرأة  انتهاكا حلياة  العنف  أنواع  أشد 

وكذلك تعدد الزوجات والطالق التعسفي. 
منظومة  فهناك  فلسطني،  في  الشخصية  األحوال  قوانني  وتتعدد 
باملسيحيني. وحتى منظومة  وقانون خاص  باملسلمني  قوانني خاصة 
قوانني األحوال الشخصية للمسلمني، فهي متعددة حيث تنطبق على 

غزة،  قطاع  في  املطبقة  تلك  عن  مختلفة  منظومة  الغربية  الضفة 
بفعل الظروف السياسية التي مر بها املجتمع الفلسطيني والتي أدت 
الضفة  من  كل  في  املطبقة  القانونية  والنظم  التشريعات  تعدد  إلى 
الغربية وقطاع غزة. فمن جهة الضفة الغربية تخضع لقانون األحوال 
الشخصية األردنية رقم )61( لسنة 1976. أما في غزة فُيطبق قانون 

حقوق العائلة باألمر رقم )303( لعام 1954.

تعدد الزوجات في قانون األحوال الشخصية الفلسطيني
واحد،  وقت  في  زوجة  من  بأكثر  الرجل  زواج  يعني  الزوجات  تعدد 
املسيحية  الديانة  وحرمته  السماوية  الشرائع  بعض  أجازته  والذي 

واليهودية.1
تعدد  لقضية  الفلسطينية  الشخصية  األحوال  قانون  يتطرق   ولم 

الزوجات إال في 4 مواد:
أربع  له  كان  »من   :  1954 لسنة  العائلة  حقوق  قانون  من   14 املادة 

زوجات أو معتدات فال يجوز زواجه بامرأة أخرى«
واملادة 42:«على الرجل الذي له أكثر من زوجة واحدة أن يعدل ويساوي 

بينهن«
لسنة   )61( رقم  األردنية  الشخصية  األحوال  قانون  من   28 املادة 
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من  املتسربات  الطالبات  معدالت  ازدادت  التعليمية  الناحية  ومن   
املدارس لعدم كفاية لقمة العيش، كما أن االنقسام واحلصار له دوره 
)النفسي  مظاهره  بجميع  املرأة  ضد  العنف  ثقافة  تعزيز  في  الكبير 
وجود  وأبرزها  احلال  وضيق  النفسي  الضغط  نتيجة  واجلسدي( 
األخ،  األب،   ( األقارب  اغتصاب  تعني  وهي  القربى(  )سفاح  ظاهرة 
اخلال، العم (، وحاالت القتل على خلفية الشرف التي وصلت خالل 
العامني املاضيني إلى 12 امرأة،  إضافة إلى 36  امرأة قتلن من جراء 

االنفالت األمني.
حال  بإنهاء  يكون  املشاكل  هذه  من  اخلروج  أن  مبينة  زقوت  وختمت 

االنقسام وإعادة الُلحمة الفلسطينية ورفع احلصار اجلائر. 
تغريد  الفلسطيني  املرأة  جلان  الحتاد  التنفيذية  املديرة  أشارت  وقد 
جمعة إلى أن احلصار طال كل ما هو فلسطيني، ولم يترك شريحة 
أو قطاع لم يؤثر عليه، ولكن كون النساء في أي مجتمع هن احللقة 
لها  يتعرض  التي  األحداث  جميع  في  تأثرًا  واألشد  دائمًا  األضعف 
واستعرضت  لذلك  خارجية،  أو  داخلية  أحداث  كانت  سواء  املجتمع 
النواحي،  املرأة بشكل خاص  جراء احلصار من جميع  جمعة تضرر 

واالجتماعي  النفسي  أمانها  فقدت  النفسي   للوضع  فبالنسبة 
والغذائي، فالرجال الذين فقدوا عملهم بسبب احلصار وإغالق املعابر 
تعاني  الزوجة  وأصبحت  والزوجة،  األوالد  جتاه  عداء  أكثر  أصبحوا 
عن  الناجت  األسري  العنف  ومعاناة  احلصار  "معاناة  مزدوجة  معاناة 

احلصار".
 وتضيف جمعة بأن نسبة الرجال الذين يستطيعون توفير االحتياجات 
األساسية ألسرتهم ال تزيد عن %70، وأن اآلباء الذين ازداد عنفهم 
%60، وزاد  وقت غيابهم عن البيت  جتاه أسرهم خالل احلصار بلغ 
احلياة  متطلبات  بتوفير  يحاصرهم  الذي  املسؤولية  واقع  من  هربًا 
الفقر  من  يعانون  اآلباء  من   62% نسبة  باتت  فيما  األساسية،  
احلصار  بسبب  غزة  قطاع  خارج  األزواج  هجرة   أن  مبينة  والبطالة، 
بحثًا عن فرص عمل  زاد من معاناة النساء، مشددة على أن للحصار 
جديدة  ظاهرة  في  يوم  كل  تتجلي  كثيرة  آثار  عنه  الناجت  واالنقسام 
في قطاع غزة على جميع النواحي النفسية واالجتماعية والتعليمية، 
املطالبة  للمرأة  يتسنى  حتى  اجلائر  احلصار  رفع  بضرورة  مطالبة 

بكافة حقوقها والتطلع بنظرة مشرقة للمستقبل.  

حول مبررات تعديل قانون األحوال الشخصية 
فيما يتعلق بقضية تعدد الزوجات

دميا أحمد صالح



1976: » ُيحرم على كل من له اربع زوجات أو معتدات ان يعقد زواجه 
على امرأة اخرى قبل أن يطلق احداهن وتنقضي عدتها«

بينهن في  ويساوي  يعدل  أن  زوجة  أكثر من  له  »على من   :40 واملادة 
املعاملة وليس له إسكانهن في دار واحدة إال برضاهن«

املواد السابقة، جاء كأمر  الزوجات في  فهنا جند أن ذكر قضية تعدد 
منفصل  باب  في  وضعه  يتم  لم  كما  مبررات،  أي  وبدون  منه  مفروغ 
نساء،  أربع  من  بأكثر  الزواج  من  الرجل  فقط متنع  فاملواد  وُمفصل. 
فال قيود وال شروط وال تفسير. فأين حق الزوجة األولى في أن يتم 
تبليغها بأن زوجها سيتزوج عليها? وأين الضمانات التي حتمي الزوجة 

األولى وأطفالها? 

تعدد الزوجات من ناحية حقوقية وإنسانية
العهدين،  االنسان،  حلقوق  العاملي  االعالن  من  الدولية  القوانني  إن 
اعالن  وثيقة  املرأة،  ضد  التمييز  أشكال  كافة  على  القضاء  اتفاقية 
االستقالل 1988، وثيقة حقوق املرأة الفلسطينية، القانون األساسي 
.. تقوم على مبدأ املساواة بغض النظر عن اللون، العرق، اجلنس، اللغة، 
الدين، الرأي و االصل االجتماعي . لكن ما قيمة هذه اإلتفاقيات في 

املجتمعات التي تنتشر فيها ظاهرة تعدد الزوجات??
إن زواج الرجل على زوجته هو قتل لها وألدميتها مهما كانت الظروف، 
كما انه عدم احترام ملشاعرها، فأصل الزواج هو رجل وامرأة، ومثلما 
أن الرجل ال يحب أي شريك له بزوجته فاملرأة كذلك، كما أن القلب ال 
ميكن أن يقسم إلى أجزاء!! فهل من املمكن إلنسان أن يحب شخصني 
في نفس الوقت? واحلب هنا هو حب اآلخر وليس حب األب أو األم أو 
اإلبن أو.. وعند الزواج يكون خيار الطرفان هو أن يعيشا معًا وتكون 

لهما أسرة   حتى نهاية العمر ونشدد هنا على كلمة معًا.
الوقت  في  أما  األسالم،  في  معينة  في ظروف  الزواجات جاء  وتعدد   
سياسية،  اجتماعية،  أوضاع  من  الظروف  أختلفت  فقد  احلالي 
اقتصادية، ثقافية ...وإذا أردنا أن نتجاهل مشاعر املرأة واحترام احلياة 
أو قصرت. جند  التي كانت بني الرجل وزوجته مهما طالت  املشتركة 
أن الكثير من النساء في الوقت احلالي أصبحن مثلهن مثل الرجل 
هناك  أصبح  كما  احلياة.  نواحي  كل  في  ويساهمن  ويعملن  يتعلمن 
كماليات وال تستطيع أي أسرة أن تعيش من دونها، ومع غالء املعيشة 
أصبح اإلنسان يعمل فقط ليعيش، وفي ظل هذه الظروف نرى الكثير 
الرجال يتزوجون على زوجاتهم مع خلق مبررات واهية ال مكان  من 
لها وال يقبلها أي عقل وهذا يساهم في زيادة نسبة الفقر والتفكك 
األسري، وفي حال النساء املتعلمات فالكثير منهن يرفض مبدأ تعدد 
الزوجات. لكن الوضع يختلف مع النساء اللواتي يأتني من مجتمعات 

منغلقة وال يكون لديهن سالح ليواجهن ظلم الرجل لهن.
ال يوجد أي مبرر في العالم يبرر للرجل أن يتزوج على زوجته مهما 
كانت الظروف، فليس مرض املرأة وعدم مقدرتها على اإلجناب مببرر 
له بالزواج عليها، ألن الزواج يقوم على مبدأ العيش معًا في السراء 
احلجة  وهي  مببرر  الرجال  على  النساء  نسبة  ارتفاع  وال  والضراء. 
في  النساء  نسبة  أن  العلم  مع  للزواج  كسبب  الرجال  يتخذها  التي 
مجتمعنا الفلسطيني هي %49.3 مقابل نسبة %50.7 من الرجال 
إضافة إلى أن الرجل حينما يتزوج على زوجته فهو يتزوج فتاة صغيرة، 
فهنا التعدد ليس حل ملشكلة العنوسة كما يدعي البعض وإمنا اشباع 
بها  يتشدق  والتي  والكوارث  احلروب  مبرر  وحتى   2. الرجال  لرغبات 
الكثيرون من أجل الدفاع عن قضية تعدد الزوجات، فنقول لهم هنا: 

أن احلروب والكوارث ال متييز بني ذكر وأنثى!!

ظهرت مؤسسة الزواج منذ أن خلق الله آدم وحواء، فهي أساس تشكل 
وتعدد  فساده.   هو  وفسادها  املجتمع  صالح  هو  فصالحها  املجتمع، 
الزوجات ظاهرة غير صحية وخطيرة جدًا، فبالنظر إلى معظم حاالت 
تعدد الزوجات جند انها حاالت غير ناجحة ويختفي خلفها مصالح 
املادي  والعنف  القهر  انزال  النتيجة  وتكون  األنانية  الرجال  رغبات  و 
واملعنوي والنفسي على الزوجة األولى التي تشعر أنها منبوذة نفسيًا 
وقت،  أي  في  واستبدالها  شرائها  سلعة ميكن  وكأنها  ومعنويًا  وماديًا 
وهذا في حال قام زوجها بإعالمها عن قراره بالزواج!! فكم رجل تزوج 
من أخرى قبل أن يخبر زوجته األولى! وكم امرأة مت تهديدها بالطالق 

في حال قاومت هذا الزوج!! 
 نتيجة تعدد الزوجات وما يترتب عليه من تغيرات تطرأ على األسرة 
حيث إهمال الرجل املعنوي واملادي لزوجته األولى وأطفاله وإنشغاله 
بزوجته اجلديدة، فإنه يؤدي  إلى تفجر مشاعر الكراهية واحلقد بني 
أسري،  وبالتالي تفكك  بينهم  إنسانية  أي مشاعر  وقتل  افراد األسرة 
تردي األوضاع االقتصادية، ضياع األبناء حيث يكون هذا الزواج على 
والتسرب  النفسية  األمراض  ظهور  وبالتالي  احتياجاتهم،  حساب 
األمراض  من  وغيره  اجلرمية  نسبة  ارتفاع  و  التشرد  املدارس،  من 
اإلجتماعية.  وهنا وحسب رأي الدكتور عبد املعطي محمد البيومي، 
عضو مجمع البحوث اإلسالمية باألزهر الشرف، أن هذا الزواج الذي 
يؤدي إلى كل هذا الضرر حرام وُيعاقب عليه حسب القاعدة الشرعية » 
ال ضرر وال ضرار«. فالتعدد مكروه اذا لم يكن ثمة داع إليه، وهو حرام 
إذا كانت الزوجة األولى قائمة بواجباتها الزوجية حافظة للغيب مبا 

حفظه الله.

تعدد الزوجات في اإلسالم
أن  بإعتبار  الزوجات  الرجال سيدنا محمد »ص« كمبرر لتعدد  يتخذ 
بأن  النقطة  هذه  في  جنيبهم  أن  وميكن  القدوة.  هو  محمد  سيدنا 
القوانني التي تسري على الناس ال سلطان لها على العظماء، فأولى 

أال يكون لها سلطان على املرسلني واألنبياء.
إلى  فإذا عدنا  اإلجابة جنني على عظمة سيدنا محمد،  بهذه  لكننا 
سيرة الرسول عليه الصالة والسالم، جند أنه قد تزوج السيدة خديجة 
وهو في ال 23 من عمره وظلت زوجته الوحيدة حتى تخطى اخلمسني، 
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على الرغم من أن تعدد الزوجات كان أمرا شائعا بني العرب في ذلك 
أسبابها  لها  كانت  بعد عمر اخلمسني  الرسول  زيجات  العهد. جميع 

والتي لن نخوض فيها.
نزلت اآلية )و إن خفتم أال تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم 
من النساء مثنى وثالث ورباع فإن خفتم أال تعدلوا فواحدة أو ما ملكت 
أميانكم ذلك أدنى أال تعولوا( سورة النساء آية 3، أي االقتصار على 
واحدة أقرب إلى أال تظلموا وجتورو ، ) ولن تستطيعوا أن تعدلوا بني 
النساء ولو حرصتم فال متيلوا كل امليل فتذروها كاملعلقة( سورة النساء 
آية 129. وقد نزلت هذه اآلية في في أخريات السنة الثامنة للهجرة 
بعد أن كان الرسول قد تزوج جميع زوجاته، حيث حددت هذه اآلية عدد 
ثم  الزوجات محدد.  تعدد  يكن  لم  قبل  فمن  زوجات،  بأربع  الزوجات 
نزلت لتشيد بفضل الزوجة الواحدة وتأمر بها ملجرد اخلوف من عدم 
أن اإلمام محمد  .3 كما  العدل غير مستطاع  أن  التأكيد  العدل، مع 
غير  الزوجات  تعدد  أن  الكرمية  القرآنية  اآلية  تفسير  في  رأى  عبده 

جائز في اإلسالم معتمدًا على شرط العدل غير القابل للتحقيق.4
والذي يتأمل النص الذي شرع به التعدد يجد أنه لم ينزل أصالة أو 
قصدًا لتشريع التعدد، بل كان تشريع التعدد فيه قصدا تاليا لقصد 
أساسي هو رعاية اليتامى والعدل في أموالهم. وسبب نزول هذه اآليات 
في ذلك الوقت هو أنه في تلك املرحلة كانت قد كثرت الغزوات التي 
خطفت الكثير من الشهداء مخلفة أعدد كبيرة من اليتامى واليتيمات 
اليتامى  أكل  من  التحذير  فنزل  ورعايتهم،  بكفالتهم  الصحابة  قام 
بحاجة  اللواتي  ورباع(  وثالث  اليتيمات)مثنى  من  بالزواج  والسماح 
إلى رعاية وحماية، لكن هذا احلل يتوقف متامًا اذا خاف من يتزوج 
من عدم العدل.5  كما يوجد تفسير أخر للنص يرى أن املقصود هنا 
ليس الزواج من اليتيمات ألنه لم يتم حتديد اجلنس )و إن خفتم أال 
تقسطوا في اليتامى(، وإمنا الزواج من األرامل لكفالة ورعاية هؤالء 
اليتامى. فتعدد الزوجات حدده االسالم  في ظروف مشقة اجتماعية 
كبيرة ومن أجل أغراض انسانية. وكذلك ثمة شرط مرتبط به: وجوب 
اإلذن  كان  أجلهم  الذين من  األيتام  مع  ليست فقط  العدالة  تطبيق 
بالزواج بأكثر من امرأة واحدة، لكن أيضًا مع الزوجات وإذا شعر الرجل 
امرأة،  من  أكثر  مع  متساوية  عالقة  على  احملافظة  يستطيع  ال  بأنه 
 عندها عليه أن يكتفي بزوجة واحدة                                      .

الزوجات مسموح لكن  تبعًا للقرآن فإن تعدد  أنه  التشديد  هنا يجب 
بشرط أن يكون الرجل عاداًل بكل الوسائل مع جميع الزوجات .لكن 
وإلرضاء  الشخصية  لغايتهم  الزوجات  تعدد  استخدموا  الرجال 

رغباتهم وشهواتهم.
إذا نظرنا للظروف التي أحاطت بنزول اآليات، جند أن تعدد الزوجات 
هو حاًل وليس حق كما يعتقد املعظم. فلو أن التعدد حق، ملا مت تضيقه 
وحتديده بأربعة زوجات في زمن كان الرجل يتزوج من النساء بال قيود 
أو حدود..لكن هذا التضييق يدل على أن التعدد يؤخذ مبقدار احلل ال 
مبقدار احلق، وأمره مبني على التضييق أيضًا في اشتراط العدل في 
كل ما يستطاع في العدل. ولقد ذكر سبحانه أن العدل غير مستطاع 
به  الذي شرع  القرآني  فاملتأمل للنص  أن تعدلوا(.  ) ولن تستطيعوا 
التعدد يجد أنه  لم ينزل أصالة أو قصدًا لتشريع التعدد، وإمنا كان 
اليتامى  رعاية  وهو  أساسي  لقصد  تاليًا  قصدًا  فيه  التعدد  تشريع 
والعدل في مالهم، فجاء نكاح النساء حاًل من اخلوف من عدم العدل 

في اليتامى. 6
ويوجد الكثير من االختالفات بني الفقهاء في تفسير وتأويل اآليات 
التي وردت في القران الكرمي حول هذا املوضوع ألنها حتتمل أكثر من 

تفسير، حيث يوجد ثالثة مدارس وهي:

السماح  السلف"وتقوم على  عن  النصوص  نقل  "أي  النقل:  مدرسة 
للرجل في الزواج بأكثر من امرأة ولغاية أربع بحرية تامة دون شروط 
أو قيود باستثناء شرط العدل، وال نقاش في هذه املدرسة ويجب علينا 

أن نقبل بها دون نقاش.
مدرسة العاطفة: وتقوم على أساس اكتفاء الرجل بزوجة واحدة فقط 
دون السماح له بالزواج من امرأة أخرى مهما كانت األسباب باستثناء 

حالتي موت أو طالق الزوجة الوحيدة التي في عصمته .
بامرأة أخرى في حالة وجود  زواج الرجل  العقل: فتبيح  أما مدرسة   
ثانية  بدون زوجة  الزوج  بقاء  ومفهومة الميكن معها  أسباب مقبولة 
وبحد أدنى من قناعة ورضى الزوجة األولى دون وضعها أمام خيارات 
أكثر من واجباتها  أو  القيام بواحد  صعبة وذلك عندما يتعذر عليها 
 ً اضرارا  بالزوج  يلحق  مما  منها  أو أكثر  بواحد  اإلخالل  أو  الزوجية 

الحتتمل من قبله أو يؤدي إلى الطالق.7

التوصيات فيما يتعلق بقضية تعدد الزواجات
مع إشكالية معقدة كإشكالية تعدد الزوجات والتي تؤدي إلى انتهاك 
األسرة  داخل  واحلقد  الُفرقة  وتسبيب  البشرية،  واملشاعر  الكرامة 
وبالتالي فساد املجتمع، فإننا ندعوا إلى تدخل املشرع لضبط وتقييد  
املمارسة من خالل النص الصريح مبنت تشريعات األحوال الشخصية 
الزواج بأكثر من واحدة إال  العربية على عدم جواز  أو قوانني األسرة 
بإذن احملكمة، الذي يجب أن تشترط إلعطاء ومنح  اإلذن جملة من 

الشروط منها:
1- قبول الزوجة األولى الصريح.

2- ان تكون ثالثًا مصلحة مشروعة ومبررة للتعدد.
3- ان تكون للزوج كفاية مالية إلعالة أكثر من زوجة واحدة وأن يقدم 

إقرار بهذه الكفاية.
الزوجية  ملسكن  اجتماعي  دوري  إشراف  أو  تفقد  تنفيذ  يتم  ان   -4
األول للتأكد من حسن تنفيذ الرجل اللتزاماته جتاه الزوجة األولى 
واألبناء، وإن يتم مساءلته ومالحقته من قبل اجلهات الرسمية حال 

اإلخالل بهذه  االلتزامات.
5- ان يتم إلزام أي شخص يرغب بإبرام عقد زواج في دولة غير دولة 
لضمان  االجتماعي،  ها  وضع  تثبت  أوراق  بإبراز  واجلنسية  اإلقامة 

معرفة وعلم من يرغب بالزواج منها بهذا الوضع.
6- ان يتضمن التشريع عقوبات رادعة مبواجهة كل من تزوج بأكثر من 

واحدة او أجرى عقد زواج، خالفا للضوابط السابقة.8
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أبوي  أبعد  أوقات  بحاول  يتقاتلو،  أبوي  أو  أمي  ملا  بخوف شديد  »أشعر 
في  معصب،  وبكون  كبير  ألنه  بقدر  ما  بس  يضربها،  أحسن  أمي  عن 
الليل بضل أحلم إنهم متقاتلني، وبقوم خايف ومفزوع، نفسي أكون متل 

هاألوالد التانيني اللي أهاليهم بحبو بعض«. 
بهذه الكلمات، وصف أحد األطفال الذين التقيتهم في جلسة لإلرشاد 
النفسي، ما يشعر به جتاه مشاكل أسرته املتكررة بشكل يومي، هذه املشاكل 
التي أصبحت في تزايد في اآلونة األخيرة، نتيجة جلملة من العوامل، 
ليس آخرها األزمة االقتصادية التي تعانيها األسرة، والتي تعكس نفسها 
عبر مشاكل يومية، لعدم قدرة هذه األسر على تأمني متطلبات أفرادها، 
الضغط،  حلاالت  التفريغ  من  كنوع  خالفات،  إلى  العجز  هذا  ليتحول 
إلى جانب الضغط النفسي الذي تعانيه األسر لتردي أوضاعها في كافة 
مناحي احلياة، بشكل يسلب األطفال حقهم في حياة أسرية آمنة، كما 
تشير اتفاقية حقوق الطفل اللسطيني. فال يختلف إثنان، على أن األسرة 
هي املالذ الوحيد للعيش بأمان وراحة بال، وهي املدرسة التي يتلقى فيها 

الطفل القيم واملبادئ العليا، التي يستند عليها في مستقبله!
فاألسرة تصقل شخصية الطفل، وتهيئه للتكيف مع املجتمع، وجتعله 

قادرًا على التأقلم مع احلياة بحلوها ومرها. 
العلمية واالجتماعية، سره يكمن في  املرء وتفوقه في املجاالت  فنجاح 
لدى  والطموح  اإلبداعي  للجانب  تسمح  التي  اخلصبة  األسرية  البيئة 
البنيان ومشتتة?  كانت هذه األسرة هشة  لو  بأن يتشكل، فماذا   الطفل 
كيف ينمو الطفل ويتطور في أسرة مهزوزة?? وما تأثير هذه اخلالفات 

على نفسيته وتكوينه??
حنان شاللدة األخصائية االجتماعية، تعرف اخلالفات األسرية “بوجود 
خلل في العالقات داخل األسرة كوحدة، مبعنى انهيار األدوار االجتماعية، 
وفشل األفراد في أداء التزاماتهم، هذه اخلالفات والنزاعات غالبًا ما تكون 
مؤقتة وال تؤثر على األسرة، والبعض اآلخر تكون نوع من الصراع الدائم 
تؤدي  التي  الزوجني،  بني  اخلالفات  وخاصة  األسرية،  العالقات  يهدم 
إلى تفكك األسرة، بشكل عام حتدث اخلالفات الزوجية نتيجة لسلوك 
أحد الزوجني، مما قد يؤدي إلى الطالق، وقد يؤدي إلى انحراف أفراد 
فاألطفال  السائدة،  االجتماعية  واملعايير  القيم  عن  وخروجهم  األسرة 
إذا عاصروا اخلالفات في بداية حياتهم، فإن هذا ينعكس على حياتهم 
املقبلة، فيدخلون كمؤسسني ألسر مستقباًل وهم يحملون على أكتافهم 

سلبيات املاضي، بحيث يخشى من أن تتطبع سلوكيامت برواسب خالفات 
احللقة  تستمر  وهكذا  الزوجي،  التوافق  على  فتؤثر  السابقة،  أسرهم 

لتنتج أسرًا مفككة، يعاني أطفالها أواًل وأخيرًا.
شاللدة ترى أن الطفل الذي يعيش حالة من التفكك األسري، ينعكس 
شريكًا  أو  سيئًا  أو  قاسيًا  أبًا  يصبح  فقد  املستقبل،  في  شخصيته  على 
مراحله  في  الدراسي  الطفل  أيضًا على حتصيل  يؤثر  وقد  ناجح،  غير 
من  يأتون  املنحرفون  األطفال  فأغلب  انحرافه،  جانب  إلى  املختلفة، 

خلفية مفككة أسريًا، تضعف فيها العالقات ما بني األطفال وآبائهم. 
سماح الشامي أخصائية نفسية في مركز تنمية موارد املجتمع، تشير إلى 
أن “اخلالفات األسرية لها تاثير كبير جدًا على تكوين شخصية أبنائنا 
وتضيف:  حولهم.  واملجتمع  أهلهم  مع  عالقتهم  ناحية  من  وتربيتهم، 
الذين  األطفال  على  اخلالفات  هذه  تأثير  مدى  من  التقليل  “نحاول 
وتشير  واملجتمع”.   نعمل معهم، وعلى عالقاتهم مبحيطهم وزمالئهم 
الشامي إلى جملة من السلوكيات التي تظهر على الطفل، الذي يعيش 
في محيط مليء باخلالفات األسرية، ومنها إكتسابه لشخصية عدوانية، 
إضافة إلى سلوكيات مثل قضم األضافر والتبول االإرادي والعزلة، إلى 
من  والديه،  يؤذي  وقد  املستمر  والبكاء  لنفسة  إيذائه  إمكانية  جانب 
إمكانية  جانب  إلى  معهم،  جتاوبه  وعدم  معهم  العنيف  سلوكه  خالل 
ظهور شخصية إنطوائية للطفل، وميلهم للوحدة والشعور بعدم األمان، 
غير  بأنهم  وإميانه  احمليط،  واملمجتمع  بوالديه  الثقة  عدم  جانب  إلى 
اآلخرين،  األطفال  الطفل مع  وتؤثر على عالقة  قادرين على حمايته، 
فقد يضرب أو يسرق أو يتلفظ بألفاظ بذيئة، لغياب النموذج الصحيح 
الذي يقومه ويرشده، األمر الذي يعكس نفسه مستقباًل، فمثاًل الفتاة 
وينعكس على سلوكها  لها،  أيضًا ال يشكل حماية  زوجها  بأن  قد تشعر 
وعالقاتها، لتصبح عالقة يسودها اخلالف وعدم االستقرار، ألن النموذج 

الذي تربت عليه كان كذلك.
شباب  تكون  خالل  من  أيضًا  ميتد  قد  التأثير  أن  إلى  الشامي  وتشير   
منحرفني، ليس لديهم هدف في احلياة، وال يعرفون ملن يلجأون وغياب 
مناذجهم احلقيقية.  وتشير الشامي إلى دور مركز تنمية موارد املجتمع 
لدينا طفل  يكون  “عندما  فتقول:  احلاالت  هذه  معاجلة  في  وبرامجه 
يعاني من وجود خالفات في أسرته، التوفيق بني الوالدين وإنهاء اخلالف، 
اهماماتهم،  رأس  على  يكونوا  أن  يجب  أطفالهم  أن  إفهامهم  ومحاولة 

لبنى األشقر

اخلالفات األسرية... 
خطر يهدد نفسية وتكوين أطفالنا

انتهاك حلقهم في حياة أسرية آمنه
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النساء  وخاصة  املسلحة  النزاعات  عواقب  من  عامة  املجتمعات  تعاني 
الالجئني  ماليني  من  واألطفال80%  النساء  تشكل  حيث  واألطفال، 
واألشخاص املهجرين مبا فيهم األشخاص املهجرين داخليًا على مستوى 
من  أكثر  بالذات  واجلنسي  االجتماعي  وضعهن  وبسبب  والنساء  العالم. 
التهجير،  التي تتسبب في  املسلحة،  والنزاعات  يعاني من ظروف احلرب 
وفقدان املسكن واألمالك، وفقدان األقارب، والفقر باإلضافة إلى انفصال 
العائلة وتشتيتها، وفي بعض األحيان تقوم بعض إطراف النزاع باستخدام 

االغتصاب كوسيلة أو أسلوب حرب وإرهاب.
 وبالرغم من ظروف احلرب والنزاعات املسلحة إال أن املرأة تكون في اخلط 
السالم  على  احلفاظ  اجل  من  تبذل  التي  اجلهود  مقدمة  وفي  األمامي 
ومهمة  فاعلة  مساهمة  املرأة  تقدم  حيث  النزاعات  وسط  في  االجتماعي 
داخل املنزل وخارجه ولكن غالبًا ما تكون هذه املساهمة غير مرئية، وحتى 
التي  والتضحيات  والهموم  املصاعب  من  وبالرغم  الالجئني  مخيمات  في 
تواجهها املرأة إال أنها تتحمل مسؤولياتها جتاه اآلخرين وتقوم بها على خير 
وجه، إال أن املرأة وبعد انتهاء النزاعات والدعم واملساعدات الدولية تواجه 
وحدها األذى والعنف الذي يأتي إلى املنزل مع الرجال الذين دمرت احلرب 
حياتهم. ومنذ صدور قرار مجلس األمن رقم1325، بتاريخ 31 أكتوبر عام 
من  مختلفة  أنحاء  في  لتنفيذه  اخلطوات  من  العديد  اتخاذ  مت   ،2000
العالم، كما ساعد هذا القرار التاريخي النساء على التغلب على الكثير من 
اإلنساني.  واألمن  السالم  في قضايا  تعوق مشاركتهن  كانت  التي  الصعاب 
فقد شكل القرار الصادر عن مجلس األمن وثيقة رسمية وقانونية ومحطة 
واألمن  السالم  حفظ  مجال  في  النساء  ودور  حلقوق  نوعي  وتطور  مهمة 
الوطني والدولي ومناهضة النزاعات املسلحة وتداعياتها، وعلى الرغم من 
كافة اجلهود الدولية والوطنية إال انه الزال هناك فجوة كبيرة في العالم 
العربي فيما يتصل بوعي وتطبيق بنود هذا القرار الهام، فاملرأة ما زالت في 

أغلب األحيان غائبة عن مراكز صنع القرار في املجتمع العربي.  
اخلصوص  وجهة  على  النساء  ولدي  مجتمعنا  لدي  الوعى  لقلة  ونظرًا 
بهذا القرار تنشر مجلة الفصلية تعريفا مكثفا للقرار بإبعاده املختلفة.  

 بداية: جاء القرار ثمرة لنشاط حركة السالم النسوية العاملية، واحلركة 
النسوية املناهضة للنزاعات املسلحة، فمجلس األمن طالب  أطراف النزاع 
العمل على احترام حقوق املرأة وحمايتها إثناء السلم والنزاعات املسلحة 

ودعم مشاركتها في عمليات صنع السالم وفي إعادة البناء في مرحلة ما 
بعد النزاع.  ودعا القرار الدول األعضاء باألمم املتحدة إلى ضم منظور 
النوع االجتماعي إلى آليات منع الصراعات وإدارتها وحلها، وزيادة نسبة 
متثيل املرأة في كافة مستويات صنع القرار وطواقم منع النزاعات وفضها 

وحفظ األمن والسالم في املناطق التي يسودها نزاعات مسلحة.
األعضاء  والدول  العام،  واألمني  األمن،  مجلس  من  كل  القرار  وحث 
واملجتمع  املنظمات اإلنسانية  املعنية، اجليش،  الفاعلة  وجميع األطراف 
النساء  عدد  وزيادة  املرأة  الالزمة لضمان مشاركة  التدابير  احمللي، ألخذ 
العمليات  في  االجتماعي  النوع  إدماج  القرار،ومراعاة  صنع  مناصب  في 
املتعلقة بحفظ األمن والسالم ، وفي جميع أنظمة تقارير األمم املتحدة 

وآليات تنفيذ البرامج.
النسائية  املجموعات  مع  بعثاته  جميع  تتشاور  بأن  املجلس  تعهد  كما 
احمللية والدولية، يطلب إلى جميع األطراف املعنية، عند التفاوض على 
ليشمل  االجتماعي  النوع  مبنظور  األخذ  وتنفيذها،  السالم  اتفاقيات 
الوطن  إلى  اإلعادة  أثناء  والفتاة  للمرأة  اخلاصة  االحتياجات  مراعاة 
وإعادة  التأهيل  إعادة  من  االحتياجات  بهذه  يتعلق  وما  التوطني  وإعادة 
اإلدماج والتعمير بعد انتهاء الصراع وإشراك املرأة في جميع آليات تنفيذ 

اتفاقيات السالم. 
وطالب القرار من األمني العام: 

1- إعداد دراسة حول أثر الصراع املسلح على املرأة، واإلبعاد املتعلقة بالنوع 
االجتماعي في عمليات السالم وحل الصراعات. 

2-العمل على تزويد الدول األعضاء مببادئ توجيهية ومواد تدريبية بشأن 
حماية املرأة إثناء النزاعات وضمان حقوقها واحتياجاتها اخلاصة.   

من  لإلفالت  نهاية  وضع  في  الدول  جميع  مسؤولية  على  القرار  وشدد 
العقاب ومقاضاة املسؤولني عن اإلبادة اجلماعية واجلرائم ضد اإلنسانية 
والفتيات من عنف جنسي وغيره من أنواع العنف، ويؤكد في هذا الصدد، 

ضرورة استثناء تلك اجلرائم من أحكام العفو والتشريعات ذات الصلة.
  وختاما ميكن القرار النساء واملعنيني في فلسطني من االتصال بأجسام 
األمم املتحدة املعنية لفضح ممارسات االحتالل وانتهاكه لقواعد القانون 
املرأة  وخاصة حقوق  اإلنسان  الدولي حلقوق  والقانون  اإلنساني  الدولي 

إثناء احلرب والنزاعات املسلحة.

وأن خالفاتهم هذه تدمر مستقبل ونفسيات أطفالهم”، وتتابع الشامي: 
“يوجد لدينا برامج لإلرشاد األسري، حيث نعتني بفئة النساء والشباب 

واألطفال، ولدينا برامج خاصة بهم”. 
وقد  عدوانيًا،  طفاًل  يخلق  األسري  العنف  أن  ترى  حامد،  منى  الشابة 
يضرب األطفال في محيطه وفي مدرسته، أو قد ينعزل، وهذا السلوك 
الدائم،  الذي ميارس في أسرته سيتعلمه في املستقبل، ويصبح سلوكه 
املجتمع  على  ناقمة  سوية  غير  يخلق شخصية  العنف  أن  وترى حامد 

واحلياة واألسرة، وينتفي لديها مفهوم األسرة اآلمنه واحلاضنه ألطفالها. 
فيما يرى الطفل معاذ غازي من مجموعة اإلعالميني األطفال في مركز 
مصادر الطفولة املبكرة، أن العنف واملشاكل األسرية تنتج أطفااًل ضائعني، 
أطفاأًل ال يعرفون ما يريدون، ويخافون من احمليط الذي يعيشون فيه، 
ألنهم فقدو األمان من والديهم، والتفاهم الذي يجعل حياتهم مستقرة. 
ويرى معاذ أن األهل يجب أن يبعدوا أطفالهم عن أي خالف بينهم، وأن 

ال تكون خالفاتهم أمام أبنائهم.

قرار مجلس األمن رقم 1325  

اخلاص بتعزيز دور النساء في مجال حفظ 
السالم وحماية األمن الوطني والدولي

صالح عبد العاطي
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نبذة تعريفية 
ياسر  الراحل  الرئيس  عن  صادر  مرسوم   / بقرار  املظالم(  )ديوان  اإلنسان  حلقوق  املستقلة  الهيئة  أنشئت 
)اجلريدة  الفلسطينية  الوقائع  في  الحقًا  اإلنشاء  قرار  نشر  وقد   .1993/9/30 بتاريخ  الله،  رحمه  عرفات 

الرسمية للسلطة الوطنية الفلسطينية( ، حتت رقم )59( لعام 1995.
مبوجب القرار حتددت مهام ومسؤوليات الهيئة على النحو التالي: "متابعة وضمان توافر متطلبات صيانة 
الدوائر  مختلف  عمل  وفي  الفلسطينية،  واألنظمة  والتشريعات  القوانني  مختلف  في  اإلنسان  حقوق 
وضع  مهمة  للهيئة  القرار  وترك  الفلسطينية"،  التحرير  ومنظمة  فلسطني  دولة  في  واملؤسسات  واألجهزة 
نظامها األساسي مبا يضمن استقاللها وفعاليتها. وقد مارست الهيئة نشاطاتها في بداية عام 1994، وكان 

مفوضها العام األول الدكتورة حنان عشراوي، صاحبة الفكرة واحملرك األول لتأسيسها.

الرؤية 
دولة فلسطينية مستقلة ُتعزز فيها سيادة القانون واملساواة أمامه، وحُتمى وتروج وحتترم فيها حقوق اإلنسان، 

وحريات جميع األفراد.

الرسالة 
توافر  )أمبودزمان( مبتابعة وضمان  املظالم  وديوان  اإلنسان  الوطنية حلقوق  اللجنة  الهيئة بصفتها  تقوم 
متطلبات صيانة حقوق اإلنسان في مختلف القوانني والتشريعات الفلسطينية، وفي عمل مختلف الدوائر 
التعامل  يشمل  بحيث  الهيئة  عمل  نطاق  يتسع  الفلسطينية،  الوطنية  السلطة  في  واملؤسسات  واألجهزة 
مع قضايا انتهاكات حقوق اإلنسان، والشكاوي التي يقدمها املواطنون بشأن سوء اإلدارة أو سوء استخدام 
السلطة، وتبذير املال العام، نشر الوعي القانوني، املراقبة، وبشكل عام تضمني حقوق اإلنسان في التشريعات 

واملمارسات الفلسطينية.

الغايات اإلستراتيجية
والتعليمات  واألنظمة  القوانني  مختلف  في  اإلنسان  حقوق  صيانة  متطلبات  توافر  وضمان  متابعة    .1

الفلسطينية، وفي عمل مختلف دوائر وهيئات ومؤسسات السلطة الفلسطينية.
ترويج حقوق اإلنسان في الثقافة السياسية الفلسطينية، وتعزيز سيادة القانون وحقوق اإلنسان لدى    .2

السلطة الفلسطينية.

األهداف احملددة 
تثبيت وتعزيز دور الهيئة كديوان للمظالم (Ombudsman)، وكلجنة وطنية حلقوق اإلنسان.   .1

ترويج املبادئ القانونية واملرتبطة بحقوق اإلنسان في القطاعات املتعددة للمجتمع الفلسطيني، وتثقيف    .2
املواطنني الفلسطينيني بشأن حقوقهم وحرياتهم، وآليات حمايتها من االنتهاكات.

مراجعة القوانني الفلسطينية ومشاريع القوانني لضمان توافقها مع املعايير الدولية ومبادئ حقوق اإلنسان.   .3
بنطاق  وفعال  كفؤ  بشكل  لاللتزام  للهيئة،  والعملياتية  والتنظيمية  املؤسسية  القدرة  وتطوير  توسيع    .4

عملها ومسؤولياتها.
تطوير وترويج عالقات الهيئة وشراكتها مع مؤسسات مشابهة عديدة على املستوى احمللي واإلقليمي والدولي.   .5
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الف�صلية
ُتتابع الهيئة الشكاوى التي تتلقاها من املواطنني، وفيها انتهاكات حلقوقهم، سواء كانت شكاوى تتعّلق باألجهزة األمنية 
كاإلعتقال، والتوقيف دون اتباع اإلجراءات القانونية، أو شكاوى تتعلق بالوزارات واملؤسسات املدنية العامة، مثل الفصل 
التعسفي من الوظيفة العامة، التقصير أو التأخير غير املبرر في تقدمي اخلدمات، أو عدم اتباع اإلجراءات القانونية في 

التعيني للوظائف العامة.
عزيزي املواطن: إذا حرمت من خدمة تستحقها، أو إذا تعرضت حقوقك لالنتهاك من قبل أي من السلطات العامة، فال 

تترّدد بزيارتنا أو اإلتصال بنا على أحد العناوين املبينة أدناه:

عناويــن مكاتـــب الهيئـــة
املقر الرئيس  

رام الله – حي بور سعيد مقابل املجلس التشريعي الفلسطيني وخلف مركز التالسيميا »أبو قراط«
هاتف: 2960241 / 2986958 /2987536 /9722 +

فاكس:  2987211 / 2   972 +
ص. ب. 2264

 E- Mail:  ichr@ichr.ps  :البريد اإللكتروني
 http// www.ichr.ps :الصفحة اإللكترونية

مكتب الشمال  - نابلس
 نابلس- شارع سفيان- عمارة اللحام- ط1 

هاتف: 2335668 / 9 972 +
فاكس: 2336408 / 9 972 +

مكتب طولكرم - قرب مستشفى ثابت ثابت
عمارة دعباس - الطابق الثالث 
تلفاكس: 2687535 / 9 972 +

مكتب الوسط - رام الله - مكتب املقر العام
هاتف: 2960241 / 2986958 /2987536 /9722 +

فاكس:  2987211 / 2   972 +

مكتب غزة والشمال
الرمال- مقابل املجلس التشريعي- خلف بنك فلسطني الدولي

هاتف: 2824438 /2836632 / 8  972 +
فاكس: 2845019 / 8  972 +

مكتب جنوب غزة
خان يونس- شارع جالل- عمارة الفرا- ط 4  فوق البنك العربي

هاتف: 2060443 /8  972 +
فاكس: 2060443/ 8  972 +

مكتب اجلنوب 
اخلليل- رأس اجلورة- بجانب دائرة السير- عمارة حريزات- ط1 

هاتف: 2295443 /2 972 +/ فاكس: 2211120 /2 972 +
بيت حلم- شارع املهد- عمارة نزال-ط 3 

هاتف: 2750549 / 2 972 + / فاكس: 2746885 /2 972 +

الهيئـــــة املســــتقلـة حلقـــوق اإلنســـــان
"ديوان املظالم"
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