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كمراكــز نســوية مهتمــة بالنهــوض بواقــع املــرأة الفلســطينية ،وكمراكــز ترفــض أي تقســيم قــري مــا بــن الضفــة الغربيــة
وقطــاع غــزة كان ال بــ ّد مــن أن نســتمر بالعمــل املشــرك رغــم االنقســام ،ورغــم الحصــار ورغــم اإلغــاق ،وكان ال بــ ّد
مــن أن ندافــع عــن فكرتنــا ورســالتنا مســتخدمات كافــة االســراتيجيات املمكنــة لتحقيــق أهدافنــا والبحــث ميثّــل أحــد
هــذه االســراتيجيات الهامــة للكشــف عــن الواقــع ودراســته وتحديــد املعوقــات التــي تحــول دون النهــوض بواقــع املــرأة
الفلســطينية ودون مشــاركتها الكاملــة يف العمليــات التنمويــة املختلفــة.
جــذور الحركــة النســوية الفلســطينية جــذور قدميــة جــدا ارتبطــت مبســرة املجتمــع الفلســطيني السياســية واالجتامعيــة
واالقتصاديــة والثقافيــة ...مســرة رافقــت كل التطــورات التــي عايشــها املجتمــع الفلســطيني ،ورافقــت كل املراحــل الصعبــة
التــي مـ ّر بهــا هــذا الشــعب ...مســرة ســاهمت يف حــق النســاء يف املشــاركة يف معركــة التحــرر والبنــاء والتنميــة كمشــاركات
ومســتفيدات منهــا عــى قــدم املســاواة وبــدون متييــز ،فكانــت مشــاركة النســاء وعطاءهــن كــا يشــهد لهــا التاريــخ.
تأســيس املراكــز النســوية مثّــل تجاوبــا مــع احتيــاج لتطويــر العمــل النســوي ،احتيــاج ملرافقــة العمــل املؤســي إىل جانــب
العمــل الجامهــري ،بهــدف تطويــر البحــث وتطويــر برامــج تعمــل عــى متكــن النســاء وتطويــر مشــاركتهن السياســية
واالجتامعيــة واالقتصاديــة ...احتيــاج صاغتــه الحركــة النســوية الفلســطينية ،وعملــت عــى تنفيــذه ،فاملراكــز هــي نتــاج
لعمــل األطــر النســوية الجامهرييــة التــي عملــت عــى مأسســة جــزء مــن برامجهــا ضمــن مراكــز عمــل متخصصــة يف البحــث
والتدريــب وبنــاء القــدرات وتوفــر برامــج الخدمــات االجتامعيــة والقانونيــة وغريهــا مــن الربامــج األخــرى ...احتيــاج جــاء
بنــاء عــى تطــور العمــل النســوي ومــا أفــرزه هــذا التطــور...
العنــف ضــد النســاء حقيقــة لهــا أســبابها التاريخيــة والتــي لــن نخــوض بهــا يف هــذا التقديــم ،ولك ّنــه حقيقــة وميثــل ظاهــرة
تعيــق النســاء مــن تحقيــق ذواتهــا ،وتعرقــل جهودهــن مــن أجــل تحقيــق حيــاة كرميــة ،وبالتــايل يحرمهــن مــن فــرص الحيــاة
الســوية ،األمــر الــذي ينعكــس ســلبا عــى املــرأة نفســها وعــى أرستهــا وعــى املجتمــع ككل...
وألنــه كذلــك فقــد كان ال ب ـ ّد مــن مناهضتــه والعمــل ضــده ،وبالتــايل كان ال ب ـ ّد مــن تنظيــم الربامــج املختلفــة ملجابهتــه
وتقديــم العــون واملســاعدة لضحايــاه مــن النســاء ،فجــاءت فكــرة تأســيس املراكــز لتلبيــة هــذا الهــدف باإلضافــة إىل أهــداف
أخــرى.
مــروع مناهضــة التمييــز والعنــف ضــد النســاء يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ،هــو مــروع مشــرك مــا بــن مركــز شــؤون
املســلط عــى النســاء
املــرأة يف غــزة ومركــز الدراســات النســوية يف القــدس يهــدف إىل كــر جــدار الصمــت حــول العنــف ّ
بكافــه أشــكاله ومصــادره ،ســيام وأن العنــف ضــد النســاء مــا زال ميثّــل قضيــة يتــم تجاهلهــا بدوافــع مختلفــة وتحــت حجــج
مختلفــة؛ فيتــم تغليفهــا بالعــادات والتقاليــد أحيانــا؛ وبالتفســرات الدينيــة الخاطئــة يف أحيــان أخــرى؛ أو يتــم تجاهلــه وعــدم
االعــراف بوجــوده وبالتــايل اتهــام كل مــن يكشــف عنــه بأنــه يحمــل أجنــدة غربيــة تســتهدف املجتمــع الفلســطيني وقيمــه
وثقافتــه ،وبالتــايل وتشــتيت أولوياتــه .ولكــن تبقــى النتيجــة دامئــا نســاء يعانــن وأطفــال مــردون وأرس تتهــدم ومجتمــع
يفقــد قيمــه ومتاســكه ويبتعــد شــيئا فشــيئا عــن تحقيــق أهدافــه يف الحريــة والكرامــة واملســاواة ،حيــث أن للحريــة بــاب
واحــد مفتاحــه كرامــة النــاس  ....كل النــاس بغــض النظــر عــن الجنــس أو الديــن أو العمــر.
هــذا املــروع والــذي نطمــح لتحويلــه إىل برنامــج ثابــت ،يهــدف إىل نــر الوعــي يف املجتمــع الفلســطيني حــول مخاطــر
اســتمرار ظاهــرة العنــف ضــد النســاء ،مــن خــال العمــل والتشــبيك مــع منظــات شــبابية ونســوية جامهرييــة مختلفــة .مــع
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التأكيــد عــى وحــدة جــزيئ الوطــن (قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة) كوطــن واحــد ،فــكان تنســيقنا مــن أجــل مــروع موحــد،
يعمــل فيــه شــباب وشــابات الضفــة الغربيــة مــع شــباب وشــابات قطــاع غــزة حتــى ولــو عــن بعــد ولكــن بأهــداف واحــدة
واســراتيجيات موحــدة وصــوال إىل اجتثــاث ونبــذ العنــف ضــد املــرأة يف املجتمــع الفلســطيني.
يف هــذا املــروع عملنــا مــع مجموعــات نســوية وشــبابية مــن الجنســن ،وكان أن قررنــا أن نبــدأ مــن دراســة الواقــع ،مــن
خــال تدريــب مجموعــة مــن الشــابات لتوثيــق حــاالت العنــف مــن واقــع املجتمــع الفلســطيني ...معــا عملــن ضمــن
مجموعتــن ،واحــدة يف قطــاع غــزة واألخــرى يف الضفــة الغربيــة ليوثقــوا ويوثقــن حــاالت العنــف املختلفــة ،متنقــات مــن
بيــت إىل آخــر ومــن مدينــة إىل قريــة إىل مخيــم ،ومــن ثـ ّم ليتبادلــن هــذه الحــاالت ومــن عندهــا يبــدأن جنبــا إىل جنــب مــع
بقيــة املجموعــات النســوية والشــبابية األخــرى لتش ـكّل هــذه املــادة التــي ت ـ ّم توثيقهــا مــادة النقــاش األساســية للتثقيــف
والتوعيــة بأهميــة العمــل عــى مناهضــة العنــف ضــد النســاء ...مــن هنــاك بــدأوا ليعلنــوا ويعل ـ ّن بأنهــا حــاالت مــن واقــع
املجتمــع الفلســطيني ،فإمــا أن نتضامــن معهــا ونعمــل مــن أجــل وضــع حــد لهــا ،وإمــا أن نتجاهلهــا متجاهلــن ومتجاهــات
واقــع نســاء وشــابات وطفــات يعانــن مــن هــذا العنــف ،ضاربــن وضاربــات بعــرض الحائــط آثــار هــذا العنــف عــى املــرأة
وأرستهــا واملجتمــع ككل..
القصــص التــي تـ ّم توثيقهــا اســتخدمت جميعــا يف حلقــات التوعيــة واســتخدمت كأســاس يف حمــات الضغــط واملنــارصة ،كــا
تـ ّم نــر جــزء كبــر منهــا يف كتيــب صــدر عــن املركزيــن بعنــوان «نســاء يف دائــرة العنــف» ،1حيــث تـ ّم توزيعــه واســتخدام
مضمونــه يف حلقــات التوعيــة املختلفــة .ولكــن كان ال بـ ّد مــن أن ننتقــل إىل خطــوة أكــر عمقــا وأكــر تأثــرا يف عملنــا ،فــكان
هــذا العمــل لتحليــل الحــاالت واســتخالص أهــم النتائــج والتوصيــات ،عــى أمــل أن تش ـكّل هــذه الدراســة النوعيــة مــادة
هامــة لتطويــر برامــج وتدخــات تهــدف إىل مناهضــة العنــف ضــد املــرأة عــى املســتويني الرســمي وغــر الرســمي.
وأخــرا ال يســعنا ونحــن نقـ ّدم هــذه الدراســة ،إال أن نقـ ّدم جزيــل شــكرنا للباحثــة دنيــا األمــل اســاعيل عــى قيامهــا بهــذا
العمــل الرائــع حيــث كانــت معنــا منــذا البدايــات فعملــت عــى تدريــب ومتابعــة عمــل فريــق الباحثــات امليدانيــات يف قطــاع
غــزة ،قبــل أن تعمــل عــى تحليــل النتائــج وتقدميهــا ،والشــكر موصــول إىل الباحثــة مهــا التميمــي التــي عملــت عــى تدريــب
ومتابعــة عمــل فريــق الباحثــات امليدانيــات يف الضفــة الغربيــة .وإىل منســقات املــروع ســهر عمــر ووســام جــودة مــن مركــز
الدراســات النســوية ومركــز شــؤون املــرأة يف غــزة وطواقــم املركزيــن اللــوايت مل يوفــرن أي جهــد لدعــم املــروع وأنشــطته
املختلفــة .وكافــة النســاء والشــابات والشــباب مــن املنظــات الرشيكــة اللــوايت والذيــن عملــن وعملــوا بكــد ونشــاط مــن أجــل
تقديــم ونقــاش هــذه الحــاالت ملجموعــات نســائية وشــبابية مــن الجنســن بهــدف نــر الوعــي حــول مخاطــر انتشــار ظاهــرة
العنــف والعمــل معــا عــى اجتثاثهــا ومحاربتهــا.
كام ال يفوتنا شكر مؤسسة  CFDالسويرسية عىل الدعم غري املرشوط لهذا املرشوع.
معا عملنا ومعا سنعمل وصوال إىل مجتمع خال من العنف معزز للمساواة بني الجنسني
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الفصل األول
الخطة و المنهجية
عــى الرغــم مــن اتســاع حجــم ومســتويات العنــف ضــد املــرأة ،يف كل أنحــاء العــامل ،مل تتوقــف النســاء عــن املــي
قدمـاً يف مواجهتــه ،والتصـ ّدي لــكل أشــكال االنتهــاكات التــي تتعــرض لهــا املــرأة أينــا وجــدت.
ويف عــام ( ،)1999اســتطاعت النســاء دفــع األمــم املتحــدة لالعــراف رســمياً باليــوم العاملــي ملناهضــة العنــف ضــد
املــرأة ،والــذي أصبــح يوافــق الخامــس والعرشيــن مــن نوفمــر مــن كل عــام .وهــو انجــاز مل يتأســس مــن فــراغ؛ بــل
جــاء بعــد نضــال طويــل مــن قبــل حــركات تحــرر املــرأة يف جميــع أنحــاء العــامل ،ومبســاندة مهمــة وفاعلــة مــن قبــل
املســاندين واملؤيديــن لحقــوق املــرأة.
ويف عــام ( ،)2007أطلــق األمــن العــام لألمــم املتحـ ّدة بــان يك مــون ،حملــة عامليــة بالرشاكــة مــع بعــض املؤسســات
الدوليــة ،مــن أجــل إنهــاء جميــع أشــكال العنــف ضــد النســاء حتــى العــام ( )2015عــى أمــل أن يسـ ّجل العــامل تغــرا ً
نوعيـاً بوضــع حــد للتمييــز الســلبي الــذي تتعــرض لــه املــرأة.
فلســطينياً؛ انخرطــت املــرأة الفلســطينية يف هــذه املنظومــة الدوليــة ،فلــم تكــن معزولــة عــن التفاعــات ،التــي
يشــهدها العــامل ملواجهــة العنــف واالنتهــاكات األخــرى؛ فخاضــت نضــاالت متعــددة ،داخليــة وخارجيــة ،يف ظــروف
معقــدة ومرتاكمــة عــر ســنوات طويلــة مــن االحتــال اإلرسائيــي ،ومــا تبعــه مــن سياســات وإجــراءات قمعيــة،
هدفــت إىل طمــس هويتهــا الوطنيــة واالجتامعيــة ،مبــا فيهــا تهديــد حياتهــا وحيــاة أفــراد أرستهــا ،وهــدم منزلهــا
وتهجريهــا وقطــع مصــادر رزقهــا ،إضافــة إىل معاناتهــا الداخليــة ،الناتجــة عن الهيمنــة الذكوريــة ،والتقاليــد املجتمعية
املتوارثــة ،يف غيــاب ترشيعــات عادلــة ،تضمــن لهــا حقوقهــا كمواطنــة فاعلــة .
يرصــد هــذا التقريــر العديــد مــن االنتهــاكات التــي تتعــرض لهــا النســاء الفلســطينيات يف قطــاع غــزة والضفــة
الغربيــة وتشــكل تهديــدا ً صارخـاً لحقهــن يف التمتــع بحياتهــن وســامتهن الجســدية والنفســية ،كــا أنــه يحــاول مــن
خــال معاينتــه الواقــع أن يضــع يــده عــى الكثــر مــن األســباب – كــا عـ ّـرت عنهــا املبحوثــات -التــي تقــف وراء
مامرســة العنــف ضدهــن ،واآلليــات التــي تســتخدمها النســاء يف مواجهــة هــذا العنــف.
كــا يكشــف التقريــر إىل أي مــدى تعــاين النســاء جـ ّراء فقدانهــن املعرفــة الكافيــة بحقوقهــن واالجــراءات التــي ميكــن
له ـ ّن اتباعهــا لحاميــة هــذه الحقــوق مــن االعتــداءات املختلفــة ســواء داخــل األرسة أو خارجهــا .وتفيــد الحــاالت
التــي متّــت مقابلتهــا مــن قبــل الباحثــات امليدانيــات تحــت إرشاف الباحثــة الرئيســة يف قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة
إىل أ ّن املنــزل مل يــزل هــو املــكان األكــر شــيوعاً يف مامرســة العنــف ضــد املــرأة ،والعنــف الجســدي هــو أكــر أشــكال
العنــف املــارس ضــد املــرأة داخــل منزلهــا.
مشكلة الدراسة:
عــى الرغــم مــن زيــادة االهتــام بقضيــة العنــف ضــد املــرأة  ،إالّ أ ّن مــا كتــب حــول هــذا املوضــوع ،مل يــزل قليـاً
يف املجتمــع الفلســطيني ،كــا تختلــف التوجهــات الرســمية وغــر الرســمية يف إدراكهــا ملشــكلة العنــف امل ّوجــه ضــد
املــرأة و آليــات مواجهتــه ،وتنعكــس هــذه االختالفــات عــى جوانــب تربيــر العنــف والتســامح تجــاه عنــف الــزوج
واألقــارب اآلخريــن.
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وعليه تسعى الدراسة إلى اإلجابة عن التساؤلين التاليين:

 1.1ما هي أنواع االنتهاكات التي تتعرض لها املرأة يف قطاع غزة والضفة الغربية؟
2.2ما هو أثر هذه االنتهاكات عىل أوضاع حقوق املرأة يف فلسطني؟
أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة الحالية إىل:
1.1التعرف عىل واقع االنتهاكات التي تتعرض لها املرأة الفلسطينية يف قطاع غزة والضفة الغربية.
2.2التعرف عىل اآلليات التي تنتهجها املرأة الفلسطينية ملواجهة العنف املامرس ضدها.
3.3الخــروج بتوصيــات ،ميكــن البنــاء عليهــا مســتقبالً مــن قبــل املؤسســات الرســمية وغــر الرســمية؛ مــن أجــل رفــع
الوعــي املجتمعــي حــول االنتهــاكات التــي تتعــرض لهــا املــرأة الفلســطينية والحــد منهــا.
أهمية الدراسة:
تكمن أهمية الدراسة فيام ييل:
1.1تعــد هــذه الدراســة مــن الدراســات النوعيــة التــي تهتــم بدراســة االنتهــاكات التــي تتعــرض لهــا املــرأة
الفلســطينية ،خاصــة يف مجــال العنــف امل ّوجــه ضــد املــرأة.
2.2تتنــاول هــذه الدراســة رشيحــة مهمــة مــن رشائــح املجتمــع الفلســطيني أال وهــي رشيحــة النســاء اللــوايت ميثلــن
قطاعـاً مهـاً مــن قطاعــات املجتمــع الفلســطيني.
3.3زيــادة أعــال العنــف بشــكل عــام والعنــف ضــد املــرأة بشــكل خــاص يف املجتمــع الفلســطيني بســبب ظــروف
االحتــال اإلرسائيــي واالنقســام الفلســطيني ،إضافــة إىل الثقافــة الســائدة والترشيعــات غــر العادلــة؛ مــا يهــدد
ويســتنزف مقــدرات املجتمــع وطاقــات أبنائــه ومؤسســاته ،وبالتــايل يعيــق تقدمــه ومنــوه.
4.4دراســة هــذه الظاهــرة متــس وحــدة النســيج داخــل األرسة الفلســطينية بفعــل مــا يرتتــب عليــه مــن نتائــج
تنعكــس عــى األطفــال واملجتمــع ،وبالتــايل تعتــر هــذه الدراســات رضوريــة ملواجهــة املشــكالت والظواهــر
االجتامعيــة مــن أجــل الوقايــة منهــا والتصــدي لهــا ومعالجتهــا.
5.5مــا تســفر عنــه الدراســة الحاليــة مــن نتائــج قــد يســاعد يف توفــر الربامــج الهادفــة إىل التخفيــف مــن حــدة
املشــكالت الناتجــة عــن مامرســة العنــف ضــد املــرأة؛ ســواء داخــل املنــزل أو يف املجتمــع؛ كــا أنهــا ســتفتح
الطريــق أمــام الباحثــات والباحثــن ملســاعدة املــرأة مــن أجــل تحقيــق حقوقهــا ،التــي كفلتهــا القوانــن الوطنيــة
وأقرتهــا املواثيــق الدوليــة.
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حدود الدراسة:
تتحــدد الدراســة الحاليــة بالعينــة املســتخدمة يف الدراســة والبالــغ عددهــا ( )36حالــة مــن مختلــف محافظــات قطــاع
غــزة ،والضفــة الغربيــة ،كــا تتحــدد الدراســة بــاألدوات املســتخدمة فيهــا واملتمثلــة يف:
 1.1جمع املعلومات والبيانات واإلحصاءات ،الخاصة مبوضوع الدراسة؛
 2.2املقابالت الفردية مع الحاالت الدراسية.
معوقات الدراسة:
1.1النقص يف الدراسات التحليلية املتعلقة مبوضوع الدراسة.
2.2تشتت املصادر بني الضفة والقطاع ،مبا يرتتب عليه من وقت وجهد إضايف يف جمع املعلومات والبيانات.
 3.3صعوبة الحركة والتنقل بني الضفة الغربية والقطاع.
4.4صعوبــة الكشــف عــن حــاالت العنــف التــي تتعــرض لهــا املــرأة؛ بســبب الثقافــة الســائدة والخــوف مــن
العقوبــات التــي قــد يفرضهــا املجتمــع عــى املــرأة التــي قــد تتجــرأ وتكشــف عــن العنــف الــذي تتعــرض لــه،
خاصــة العنــف داخــل األرسة.
منهجية الدراسة واألدوات المستخدمة:
اســتخدمت الباحثــة املنهــج الوصفــي التحليــي ملالءمتــه ملوضــوع وأهــداف الدراســة ،حيــث يتنــاول دراســة أحــداث
وظواهــر ومامرســات قامئــة موجــودة متاحــة للدراســة والقيــاس كــا هــي دون تدخــل الباحثــة يف مجرياتهــا،
وتســتطيع الباحثــة أن تتفاعــل معهــا وتحللهــا.
وقــد تـ ّم إجــراء املقابــات املبــارشة مــع (  )36امــرأة معنفــة وضحيــة النتهــاك حقوقهــا مــن مختلــف مناطــق قطــاع
غــزة والضفــة الغربيــة مــن خــال عينــة قصديــة توزعــت عــى أربــع مناطــق يف قطــاع غــزة هــي ( :غــزة والشــال؛
الوســطى؛ خــان يونــس؛ رفــح) بواقــع أربــع حــاالت لــكل منطقــة ،فيــا تــم إجــراء املقابــات الباقيــة يف قــرى ومــدن
الضفــة الغربيــة جــرت يف محافظتــي نابلــس والخليــل.
الفئة المستهدفة:
النســاء اللــوايت يعانــن مــن مامرســة العنــف ضدهــن ســواء يف املنــزل أو خارجــه يف الفئــة العمريــة مــن ( 49 -15
عام ـاً) بغــض النظــر عــن مســتواهن التعليمــي أو املــادي.
عينة الدراسة:
تـ ّم إجــراء مقابــات مــع ( )36امــرأة مــن ســن ( )49 -15مــن مختلــف مناطــق قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة ،ممــن
يعانــن مــن انتهــاكات وعنــف عــى أســاس النــوع االجتامعــي.
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مفاهيم ومصطلحات الدراسة:
العنف ضد المرأة:

ورد يف اإلعــان العاملــي للقضــاء عــى العنــف ضــد املــرأة الصــادر عــن الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة يف  20كانــون
أول عــام  1993تعريــف للعنــف ضــد املــرأة بأنــه  « :أي فعــل عنيــف قائــم عــى أســاس الجنــس ،وينجــم عنــه أو
يحتمــل أن ينجــم عنــه أذى أو معانــاة بدنيــة أو جنســية أو نفســية للمــرأة ،مبــا يف ذلــك التهديــد باقــراف مثــل هــذا
الفعــل أو اإلكــراه أو الحرمــان التعســفي مــن الحريــة ،ســواء أوقــع ذلــك يف الحيــاة العامــة أو الخاصــة» .2وقــد ورد
هــذا التعريــف يف الوثيقــة الصــادرة عــن املؤمتــر العاملــي الرابــع للمــرأة يف بكــن عــام  1995إذ جــاء فيهــا « :العنــف
ضــد النســاء هــو أي عنــف مرتبــط بنــوع الجنــس ،يــؤدي عــى األرجــح إىل وقــوع رضر جســدي أو جنــي أو نفــي
أو معانــاة للمــرأة مبــا يف ذلــك التهديــد مبثــل تلــك األفعــال ،والحرمــان مــن الحريــة قــرا ً أو تعســفاً ،ســواء حــدث
ذلــك يف مــكان عــام أو يف الحيــاة الخاصــة « .3العنــف ضــد النســاء ليــس أمــرا ً محتومـاً وال طبيعيـاً ،فهــو تعبــر عــن
قيــم ومعايــر خاصــة مبرحلــة معينــة وثقافــة معينــة تحتــاج لجهــود كبــرة للوقــوف ضدهــا والعمــل عــى تغيريهــا.
اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة:

هي االتفاقية التي اعتمدتها األمم املتحدة سنة  1979ودخلت حيز التنفيذ سنة .1981
التمييز ضد المرأة :

يعنــي مصطلــح التمييــز ضــد املــرأة ،أي تفرقــة أو اســتبعاد أو تقييــد يتــم عــى أســاس الجنــس ،ويكــون مــن آثــاره
4
أو أغراضــه النيــل مــن االعــراف باملــرأة عــى أســاس تســاوي الرجــل املــرأة بحقــوق اإلنســان».
النوع االجتماعي:

يقصــد بالنــوع االجتامعــي؛ تبــادل األدوار الوظيفيــة داخــل املجتمــع لــكل مــن الرجــل واملــرأة عــى حــدة ،وأن
تكــون األولويــة ملــن لــه الكفــاءة يف أداء هــذه األدوار .يرجــع الفضــل يف اســتخدام مصطلــح (الجنــدر) إىل منظمــة
العمــل الدوليــة؛ وهــو مصطلــح يشــر إىل العالقــات والفروقــات بــن الرجــل واملــرأة التــي ترجــع إىل االختــاف بــن
املجتمعــات والثقافــات والتــي هــي عرضــة طــوال الوقــت للتغيــر.
الدراسات السابقة:
 - 1دراسة اإلغاثة الزراعية الفلسطينية ( ، )2011والمعنونة بـــــــ  « :دمج الرجال في برامج النوع
االجتماعي ومناهضة العنف ضد المرأة -دراسة تحديد احتياجات»:

وتنبــع أهميــة هــذه الدراســة ،مــن كونهــا -وألول مــرة  -تتحــدث عــن أهميــة دور الرجــل وإدماجــه يف برامــج النــوع
االجتامعــي ومناهضــة العنــف ضــد النســاء -كــون الرجــل هــو طــرف أســاس ،وجــزء مــن منظومــة متكاملــة متــارس
2
3
4

 :اإلعالن العاملي للقضاء عىل العنف ضد املرأة.
 :الوثيقة الصادرة عن املؤمتر العاملي للمرأة يف بكني.1995 ،
 :اتفاقية القضاء عىل كافة أشكال التمييز ضد املرأة .1981 ،
نساء في دائرة العنف
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التمييــز والعنــف ضــد املــرأة ،يقــف فيهــا الرجــل إىل جانــب العــادات والتقاليــد واملــوروث الثقــايف ،والتفســر الخاطئ
للديــن ،والرتبيــة األرسيــة الخاطئــة ،واملناهــج الرتبويــة ،التــي ال تــويل هــذه القضيــة األهميــة التــي تســتحقها ،وكذلــك
نقــص القوانــن والترشيعــات وعــدم تطبيــق املوجــود منهــا.
وتؤكــد الدراســة عــى أ ّن إدمــاج الرجــل يــأيت لكــون العالقــة القامئــة بــن الرجــل واملــرأة ،هــي يف الغالــب عالقــة
هيمنــة (ســيادة وقيــادة) وعنــف ومتييــز مبنــي عــى أســاس النــوع االجتامعــي.
وقــد خلصــت إىل مجموعــة مهمــة مــن النتائــج تتعلــق باملؤسســات وبالتحديــات التــي تواجــه مشــاريع العمــل التــي
تنفّذهــا املؤسســات وكذلــك مــن منظــور ورؤيــة املجتمــع لقضيــة النــوع االجتامعــي وأدوار الرجــال والنســاء فيهــا.
وفيما يخص المؤسسات كانت أبرز النتائج هي:

1.1نسبة الرجال  % 10من طواقم املؤسسات.
2.2النســاء ه ـ ّن الفئــة األوىل املســتفيدة مــن خدمــات املؤسســات وأعــداد املســتفيدات يفــوق بأضعــاف كبــرة
أعــداد املســتفيدين الذكــور.
3.3تعمــل املؤسســات املبحوثــة يف مجــال الصحــة اإلنجابيــة والجنســية ،الدعــم النفــي واالجتامعــي ،وتوفــر فــرص
اقتصاديــة للنســاء.
4.4مل تذكــر هــذه املؤسســات مشــاريع اقتصاديــة للرجــال أو تدمــج الرجــل ،أو تتعلــق بالجانــب الرتبــوي أو ســن
القوانــن والترشيعــات أو الضغــط واملنــارصة أو اإلعــام بشــكل منهجــي.
5.5خطاب املؤسسات هو يف الغالب إنساين واجتامعي بالدرجة األوىل.
عبت عنها الدراسة -فكانت أبرز النتائج كالتايل :
أما التحديّات التي تواجه املؤسسات النسوية -كام ّ
1.1الفكر السائد مجتمعياً والذي يربط النوع االجتامعي دامئاً باملرأة فقط.
2.2عدم قبول األنشطة املختلطة بني الذكور واإلناث.
3.3تنفيذ بعض التدريبات بواسطة مدربني غري مؤهلني بدرجة كافية.
وكانت أبرز النتائج من منظور املجتمع ما ييل:
1.1هنــاك تقســيم واضــح لــأدوار يف فلســطني بــن الرجــال والنســاء ونســبة ال بــأس بهــا مــن الطرفــن يؤمــن
بالتقســيم التقليــدي لــأدوار.
2.2هناك تفاوت يف فهم األدوار حسب مستوى الدخل /التعليم /املنطقة.
ـض عمــل املــرأة إىل اســتقالليتها املاديــة؛ حيــث يبقــى الــرأي الفاصــل للرجــل يف كيفيــة إدارة مرصوفــات
3.3مل يفـ ِّ
األرسة والتحكــم يف الدخــل عــى األغلــب.
4.4يرى الكثري من الرجال أ ّن النساء تنافسهم عىل فرص العمل.
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5.5يــرى عــدد مــن الرجــال أ ّن عمــل املــرأة؛ أدى إىل تفــكك األرسة ،مح ّملــن املــرأة مســئولية ذلــك إىل النســاء دون
الرجل.
6.6غيــاب بيئــة حاضنــة ودور رعايــة أطفــال ونظــام تحفيــز يف العمــل وقانــون ضــان اجتامعــي يحــد مــن عمــل
املــرأة.
7.7األرسة ترى أن التعليم الجامعي للفتيات ثانوياً ويرتبط بتوافر اإلمكانيات املادية بعد تعليم الذكور.
ـر بعــض الرجــال كــا النســاء بــأ ّن أيــة محاولــة للمــرأة باتخــاذ خطــوات ضــد املفاهيــم الســائدة ،يع ّرضهــا
8.8فـ ّ
لدفــع أمثــان باهظــة متتــد إىل أرستهــا.
املفصــي فيــا يخــص موضــوع النــوع االجتامعــي
9.9أشــار املشــاركون إىل أهميــة املؤسســة الدينيــة ودورهــا ّ
والعدالــة االجتامعيــة.
1010ساهم االحتالل يف تدين وضع النساء (القهر املامرس عىل الرجال ،الشعور بالخطر املحدق).
1111نكــوص املجتمــع حــول قيــم ســلبية عابــرة ســببه (انكفــاء القــوى السياســية ،اســتمرار االحتــال ،ضعــف الــرادع
األخالقــي وســيادة القانــون والشــعور باالنتــاء إىل العــام ).
1212تراجع دور هذه األحزاب يف الوقت الراهن.
1313قصور السلطة عن سن قوانني تحمي املرأة ،وغياب آليات وإجراءات عملية.
1414التشكيك بجدوى مشاريع التوعية بحقوق املرأة ونبذ العنف.
1515اقرار الرجال بأ ّن أي تغيري يف وضعية النساء من حولهم له عالقة مبارشة بالرجل.
1616أشــار الرجــال إىل أ ّن أي تقــدم للمــرأة قــد يستشــعر منــه تغييــب للرجــل وخســارته ملكانتــه ،دون إقناعــه بــأ ّن
مثــل هــذا التغيــر هــو لصالــح األرسة واملجتمــع ككل غالبـاً مــا ســيحارب مــن قبــل الرجــال.
 -2تقرير مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة (مارس/آذار :)2010

يستكشــف هــذا التقريــر تصــ ّورات املــرأة عــن املنظــات أو الهيئــات القانونيــة ،التــي تســعى لحاميتهــا ،بعــد
إجــراء مناقشــات ومقابــات مــع نســاء وفتيــات يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة بــن يونيو/حزيــران ونوفمــر/
ترشيــن األول  .2009وجــاء يف التقريــر أنّ« :النســاء والفتيــات كشــف ّن أن مشــاعر انعــدام األمــن التــي يشــعر ّن بهــا
ترتبــط بالــراع الدائــر حاليـاً يف املجتمــع وبقبــول املجتمــع الضمنــي للعنــف ضــد املــرأة وافتقارهــا للوعــي مبق ّدمــي
خدمــات الحاميــة لهــا وعــدم ثقتهــا يف الخدمــات املتاحــة .كــا أوضحــت النســاء والفتيــات – حســب التقريــر -أنهـ ّن
يشــعر ّن بالــردد يف اللجــوء إىل املنظــات النســائية ومنظــات حقــوق اإلنســان أو مق ّدمــي خدمــات األمــن والعدالــة
مثــل الرشطــة واملحاكــم بســبب الوصمــة االجتامعيــة القويــة التــي ترتبــط بعمليــة التبليــغ عــن ســوء املعاملــة».
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-3تقرير مركز معلومات وإعالم المرأة الفلسطينية ( ديسمبر/كانون األول :)2009

كشــف التقريــر عــن وجــود تصاعــد يف العنــف ضــد املــرأة ،منــذ أن فرضــت إرسائيــل حصــارا ً اقتصاديـاً عــى القطــاع
يف يونيو/حزيــران  7002إثــر ســيطرة حــاس عــى الســلطة هنــاك .وقــد توصلــت الدراســة ،املبنيــة عــى  42حلقــة
عمــل ومقابــات مــع  053امــرأة يف الربــع األخــر مــن عــام  ،9002إىل أ ّن  %77مــن النســاء يف قطــاع غــزة ،تعرضّ ــن
لنــوع مــن أنــواع العنــف ،بينــا شــهدت  %35مــن النســاء عنفـاً جســدياً وتعرضــت  %51لالعتــداء الجنــي.
-4دراســة نهضــة شــحادة « النســاء والقضــاة والقانــون -دراســة أنثروبولوجيــة للمحكمــة الشــرعية
فــي غــزة « (:)2009

ركّــزت فيهــا الباحثــة عــى أهميــة املدخــل القانــوين لتغيــر أوضــاع النســاء وبي ّنــت مــن خــال دراســتها امليدانيــة؛
كيــف تفــرق املامرســة القانونيــة لقانــون األرسة عــن القانــون النظــري ،مســتعرضة يف الســياق أثــر التاميــز االجتامعي
بــن املتقاضــن والقضــاة عــى آليــات تطبيــق قانــون األرسة وقــد خلصــت الباحثــة يف النهايــة إىل أ ّن الجــدل حــول
اإلصــاح القانــوين بــن الفاعلــن السياســيني أفــى إىل وضــع ثــاث مس ـ ّوادت لقانــون األرسة؟ ،مع ـ ّدة للتقديــم إىل
املجلــس الترشيعــي.
 -5دراسة دنيا األمل إسماعيل(اغتصاب النساء في قطاع غزة) :2008

صــدرت الدراســة عــن مركــز شــؤون املــرأة يف غــزة ،وهــي مــن أوىل الدراســات النســوية ،التــي حاولــت التعــرف
عــى واقــع النســاء املغتصبــات يف قطــاع غــزة ،ســواء مــن قبــل األقــارب (ســفاح القــرىب) مــن خــارج األرسة ،وكشــفت
الدراســة عــن أســباب متعــددة لوقــوع النســاء ضحايــا االغتصــاب أهمهــا املــراث وغيــاب قانــون رادع للجــاين،
باالضافــة إىل الثقافــة الســائدة الخاصــة بقضيــة رشف العائلــة والتــي تتحمــل عبئهــا املــرأة.
 -6دراســة عايشــة الرفاعــي (العنــف الجنســي ضــد الطفــات والمراهقــات فــي الضفــة الغربيــة
مــن منظــور النــوع االجتماعــي):2007 ،

وقــد خلصــت الدراســة والصــادرة عــن مركــز الدراســات النســوية يف القــدس إىل رضورة جعــل املــدارس آمنــة للبنــات
واألوالد ،وتعزيــز أنظمــة الدعــم الرســمي وغــر الرســمي لألطفــال الذيــن يعايشــون العنــف ،ومنــح األولويــة للوقايــة
مــن االعتــداءات الجنســية ضــد األطفــال ،واســتخدام وســائل اإلعــام املختلفــة للتثقيــف والتعبئــة والتأثــر للمســاعدة
يف كــر حاجــز الصمــت ،وخلــق حيــز مجتمعــي واســع لنقــاش املشــكلة يف املجتمــع.
 -7دراســة فاطمــة المؤقــت إشــراف د .هديــل القــزاز (االعتــداءات الجنســية داخــل األســرة بيــن
الواقــع والقانــون):2006 ،

خلصــت هــذه الدراســة الصــادرة عــن مركــز الدراســات النســوية يف القــدس إىل أ ّن العنــف ضــد املــرأة ،يرتبــط
بحالــة التهميــش االجتامعيــة الســائدة بحقهــا ،مــا يعنــي أ ّن القضــاء عــى العنــف ضــد املــرأة يتطلــب إزالــة أســباب
التهميــش ضدهــا مــن خــال عمــل نضــايل طويــل األمــد ،ينطلــق مــن ترشيــع عــادل للنســاء مبــا يضمــن حقوقهــا
املتســاوية مــع الرجــل.
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-8التمييز ضد المرأة في قانون العقوبات الفلسطيني (:)002

هــذا اإلصــدار ملركــز املــرأة لإلرشــاد القانــوين ،عبــارة عــن مقــاالت ودراســات بأقــام صحفيــن/ات فلســطينيني
تتحــدث بصــورة أو بأخــرى عــن واقــع قانــون العقوبــات الفلســطينية والفجــوات املوجــودة فيــه تجــاه قضايــا النســاء
الفلســطينيات مــن حيــث املنهجيــة والتقصــر ووجــود ثغــرات قاتلــة ال تعالــج القضايــا بصــورة قانونيــة إنســانية.
وكذلــك موضــوع القصــور مــن الجوانــب الرســمية والشــعبية يف املجتمــع ،والثغــرات التــي تســمح بقتــل النســاء دون
محاســبة وبصــورة متييزيــة تجــاه الذكــور يف املجتمــع الفلســطيني؛ حيــث تطّــرق إىل مجموعــة مــن األمثلــة عــن قتــل
النســاء ،تحــت مــا يســمى جرائــم الــرف وكيفيــة النظــرة القانونيــة ملحاســبة هــؤالء.
5

 -9دراسة النساء والنزاع المسلح والفقدان 2004 ،د .خولة أبو بكر وآخرين

صــدرت هــذه الدراســة عــن مركــز الدراســات النســوية ضمــن برنامــج «املــرأة واالحتــال والفقــدان» بعــد مجــزرة
مخيــم جنــن وشــملت الدراســة الفقــدان يف ثالثــة محافظــات مــن محافظــات الضفــة الغربيــة (نابلــس ،جنــن ،وبيــت
لحــم) وانتهــت إىل أ ّن هنــاك ظواهــر مرتبطــة بالــراع الســيايس الخــاص ،الــذي يؤثــر بشــكل عميــق عــى قــدرة
النســاء عــى التعامــل مــع العنــف اليومــي والتهديــد املســتمر كاالنفصــال الجســدي بــن أفــراد األرسة ومــا يرتكــه
مــن آثــار ســلبية عــى مشــاعر األمــان والتواصــل ،خاصــة يف ظــل مجتمــع مبنــي عــى الشــعور باالنتــاء إىل الجامعــة،
إضافــة إىل انتقــال اإلحســاس بالفقــدان مــن جيــل إىل آخــر ،أدى إىل تغيــر يف األدوار الرتاتبيــة الهرميــة داخــل العائلــة.
 -10دراســة وحــدة المــرأة فــي المركــز الفلســطيني لحقــوق اإلنســان( « :)2003الوضــع القانونــي
للمــرأة الفلســطينية فــي منظومــة قوانيــن األحــوال الشــخصية»:

هدفــت هــذه الدراســة إىل املســاهمة يف الجهــود الداعيــة إىل تعديــل وتوحيــد قانــون األحــوال الشــخصية مبــا يتــاءم
مــع املعايــر الدوليــة .وخلصــت الدراســة إىل رضورة مراجعــة منظومــة قوانــن األحــوال الشــخصية مبجملهــا مبــا يف
ذلــك قانــون أصــول املحاكــات الرشعيــة واملــواد املكملّــة لــه يف مجلــة األحــكام العدليــة.
-11تقرير مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي( :)2003

« تقريــر حــول وضعيــة املــرأة الفلســطينية باالســتناد إىل اتفاقيــة القضــاء عــى كافــة أشــكال التمييــز ضــد املــرأة»
تــم اســتعراض أوضــاع املــرأة الفلســطينية يف ظــل أرايض الســلطة الوطنيــة الفلســطينية ،ومقارنتهــا بالحقــوق التــي
أق ّرتهــا اتفاقيــة القضــاء عــى كافــة أشــكال التمييــز ضــد املــرأة «الســيداو» للنســاء يف كل أنحــاء العــامل ،بغــض النظــر
عــن الخصوصيــات املحليــة.
-12دراسة مركز شؤون المرأة حول العنف (:)2001

وقــد بينــت نتائــج الدراســة أ ّن الــزوج هــو املســؤول األول عــن حــوايل  %97مــن حــاالت العنــف ،و أ ّن  %10.5مــن
النســاء املعنفــات يتلقـ ّـن فعــل العنــف مــن والــدي الــزوج ،وأ ّن هنــاك عالقــة بــن صلــة القرابــة ودرجتهــا بــن
الزوجــن وبــن تعــدد املعنفــن ،حيــث بلغــت نســبة املعنفــات املتزوجــات مــن أقــارب مــن الدرجــة األوىل ويتلقــن
العنــف مــن أفــراد األرسة املختلفــن  %16.5مقارنــة ب  12.9مــن النســاء املتزوجــات مــن نفــس الحمولــة و%10.3
مــن النســاء املتزوجــات مــن حمولــة أخــرى .وأ ّن العنــف بأشــكاله املختلفــة أكــر حدوث ـاً بــن األزواج الشــابة منــه
5
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بــن األكــر تقدم ـاً يف العمــر ،حيــث بلــغ معــدل العمــر عنــد الــزواج لــدى األزواج املعنفــن  22ســنة والزوجــات
املعنفــات  18ســنة ،مــا يشــر بوضــوح إىل أ ّن التزويــج املبكــر هــو أحــد أهــم عوامــل الخطــر التــي تنبــىء بالعنــف
األرسي ،كــا أ ّن البطالــة والوفــاة والســجن ألحــد أفــراد األرسة شـكّلت جميعهــا أرضيــة خصبــة لتوليــد العنــف ضــد
النســاء داخــل األرسة.
-13تقريــر وضعيــة المــرأة الفلســطينية باالســتناد إلــى اتفاقيــة القضــاء علــى كافــة أشــكال التميــز
ضــد المــرأة «الســيداو» :

أكــدت الدراســة عــى الرتابــط بــن العنــف الســيايس والعنــف االجتامعــي يف املجتمــع الفلســطيني وتأثــر كل
منهــا يف اآلخــر ،واســتعرضت أشــكال العنــف الــذي تتعــرض لــه النســاء والفتيــات يف إطــار املجتمــع وداخــل األرسة،
وكذلــك السياســات واإلجــراءات والقوانــن والترشيعــات ذات العالقــة مبشــكلة العنــف ،وبشــكل رئيــس الترشيعــات
الجزائيــة التــي تنضــوي عــى متييــز واضــح ضــد النســاء.
واســتخلص التقريــر يف نهايتــه ،الفجــوات املوجــودة يف املجتمــع الفلســطيني إزاء مشــكلة العنــف ضــد املرأة باالســتناد
إىل اتفاقيــة القضــاء عــى كافــة أشــكال التمييــز ضــد املــرأة «ســيداو» ،واقــرح مجموعــة مــن التوصيــات ملعالجــة
مشــكلة العنــف املبنــي عــى أســاس الجنــس ،ســواء مــن خــال التوعيــة والتثقيــف لتغيــر املفاهيــم والســلوكيات
االجتامعيــة ،التــي تعــزز مــن دونيــة املــرأة يف املجتمــع الفلســطيني ،أو عــى مســتوى رســم السياســات واتخــاذ
اإلجــراءات الكفيلــة بحاميــة النســاء املعنفــات والدفــاع عــن حقوقهــن ،وتطويــر الربامــج التدريبيــة والتأهيليــة
وبشــكل خــاص لألشــخاص املكلّفــن بإنفــاذ القانــون يف كيفيــة التعامــل مــع قضايــا العنــف املبنــي عــى أســاس
الجنــس ،واقــراح التوصيــات مــن أجــل تبنــي قوانــن وترشيعــات لحاميــة النســاء والفتيــات املعنفــات ،تكــون مبنيــة
عــى املســاواة وعــدم التمييــز واحــرام حقــوق اإلنســان للمــرأة.
-14المسح اللذي أجراه مركز بيسان في العام (:)1998

وب ّني أ ّن  %21من النساء قام أزواجهن مبامرسة الجنس معهن دون رضاهن خالل السنة السابقة للمسح.
-15دراسة مركز بيسان للبحوث واإلنماء ،حول حجم العنف العائلي (:)1995

وقــد أقــرت  %35مــن املبحوثــات أنهــن تعرضّ ــن للعنــف النفــي واللفظــي املتكــرر ،و %21أق ـ ّرت أنه ـ ّن تعرضّ ــن
للعنــف الجســدي وحــوايل  %9تعرضّ ــن للعنــف الجســدي الحــاد ،فيــا أقــرت  %7مــن الفتيــات املبحوثــات أنه ـ ّن
تعرضــن ملضايقــات جنســية مــن قبــل أحــد أخوتهــن ووقــع االغتصــاب مــن قبــل األب عــى مــا نســبته  %4مــن
املبحوثــات.
أهم االستخالصات من الدراسات السابقة:
من خالل عرض الدراسات السابقة نالحظ ما ييل:
1.1أكّــدت الدراســات الســابقة أ ّن العنــف ضــد املــرأة ،بأشــكاله املختلفــة ،يش ـكّل ظاهــرة منتــرة بــن جميــع
النســاء ،بغــض النظــر عــن الطبقــة أو التعليــم أو الســكن أو العمــر.
2.2أظهــرت الدراســات الســابقة وجــود فــروق بــن النســاء يف مســتوى ونــوع العنــف الــذي تتعــرض لــه؛ الختــاف
املتغــرات الســابقة.

16

نساء في دائرة العنف

3.3أكــدت الدراســات عــى أ ّن العنــف الــذي تتعــرض لــه املــرأة الفلســطينية ،غالبـاً مــا يكــون داخــل األرسة ،ومــن
قبــل الــزوج أو أحــد األقــارب مــن الدرجــة األوىل.
4.4عــى الرغــم مــن املســاهامت املهمــة التــي ق ّدمتهــا هــذه الدراســات يف مجــال بحــوث املــرأة ،غــر أنها مل تســتطع
اإلحاطــة بكافــة جوانــب واقــع العنــف الــذي تتعــرض لــه النســاء الفلســطينيات يف الضفــة الغربيــة و قطــاع
غــزة ،األمــر الــذي يعنــي ،أنــه مل تــزل هنــاك حاجــة ملزيــد مــن الدراســات املع ّمقــة حــول واقــع االنتهــاكات التــي
تتعــرض لهــا املــرأة ويف املقدمــة منهــا ظاهــرة العنــف املوجــه ضدهــن.
مراحل البحث:
أو ً
ال  :المرحلة التحضيرية:

وهــي مرحلــة إعــداد الباحثــات ،حيــث قامــت الباحثــة دنيــا األمــل إســاعيل بتدريــب الباحثــات امليدانيــات يف
قطــاع غــزة ،والباحثــة مهــا التميمــي بتدريــب الباحثــات امليدانيــات يف الضفــة الغربيــة عــى مــدار ثالثــة أيــام
متتاليــة ،بواقــع أربــع ســاعات يومي ـاً ،حــول آليــات البحــث امليــداين ،وآليــات الرصــد والتوثيــق يف مجــال انتهــاكات
حقــوق اإلنســان مــع تركيــز عــى حقــوق املــرأة بصفــة خاصــة ،واســتخدام الشــهادة املشــفوعة بالقســم وإعــداد
االســتامرات البحثيــة ،مــع ربــط ذلــك كلــه باملنظــور النســوي لتحليــل قضايــا املــرأة يف الســياق االجتامعــي.
ثانيًا المرحلة العملية:

وهــي مرحلــة النــزول إىل امليــدان ،حيــث تــم توزيــع الباحثــات عــى املناطــق الجغرافيــة التــي شــملها البحــث
امليــداين ســواء يف قطــاع غــزة أو الضفــة الغربيــة ،مــع متابعــة مســتمرة مــن الباحثــة يف قطــاع غــزة ومهــا التميمــي يف
الضفــة الغربيــة حــول تفاصيــل كل حالــة وتقديــم اإلرشــاد لهــن حــول آليــات العمــل مــع كل حالــة عــى حــدة ،وقــدم
تــم توزيــع اســتامرة مــن ثالثــة عــر ســؤاالً لتســتخدمها الباحثــات يف مقابالتهــا مــع الحــاالت إىل جانــب اســتخدام
دفرتهــا الخــاص إلضافــة أيــة معلومــات أو بيانــات متعلقــة بالضحيــة ،قــد تستشــعر أهميتهــا للبحــث.
المرحلة الثالثة:

بعــد االنتهــاء مــن جمــع قصــص الحــاالت املختلفــة وإعــادة تعديلهــا بنــاء عــى إرشــاد الباحثــة ،تــ ّم اســتقبال
االســتامرات الخاصــة بــكل حالــة وقــد تـ ّم جمــع عرشيــن اســتامرة بحثيــة مــن قطــاع غــزة ،وأربــع وعرشيــن أخــرى
مــن مناطــق الضفــة الغربيــة ســواء يف القــرى أو املــدن أو املخيــات ،وتـ ّم انتقــاء أكــر القصــص تأثــرا ً ،مــع التنويــع
يف الحــاالت وجوانــب االنتهــاك التــي تع ّرضــت لهــا كل حالــة .
المرحلة الرابعة:

وهــي مرحلــة تفريــغ االســتامرات وإعــادة صياغــة مــا تض ّمنتــه مــن معلومــات وبيانــات خاصــة بــكل حالــة عــى
حــدة ،ث ـ ّم إعــادة تركيبهــا يف شــكل قصــة متكاملــة ومختــرة ،تركّــز عــى الجانــب املقصــود مــن البحــث ،مــع
إزالــة أيــة حــوايش أو إضافــات ال تصــب يف صلــب املوضــوع .حتــى تكاملــت أركانهــا واتضــح بناؤهــا الســيكولوجي
االجتامعــي.
نساء في دائرة العنف
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المرحلة الخامسة:

وهــي مرحلــة تحليــل املعلومــات والبيانــات التــي تض ّمنتهــا االســتامرات التــي جمعتهــا الباحثــات امليدانيــات ،وقــد
اســتندت الباحثــة يف تحليلهــا لقصــص انتهــاكات حقــوق املــرأة والعنــف املــارس ضدهــا إىل اســتخدام أداة التحليــل
الجنــدري التــي تعتمــد تحليــل الفروقــات بــن النســاء والرجــال مــع مراعــاة الظــروف واالحتياجــات والوســائل التــي
تؤثــر يف عمليــة اتخاذهــم لقراراتهــم املختلفــة التــي تخــص حياتهــم وربــط تلــك العوامــل يف ظــل ســياق اجتامعــي
واقتصــادي وســيايس محــدد.
كــا ركــزت الباحثــة يف تحليلهــا الجنــدري عــى تنــاول العالقــات بــن الجنســن بوصفهــا عالقــات قــوة وهيمنــة،
حيــث يقــوم الرجــل املهيمــن :الــزوج /األخ /األب ...مبامرســة ســلطة داخــل األرسة واملجتمــع بهــدف إخضــاع النســاء،
والتــي تجســد املــرأة فيهــا دور التبعيــة للرجــل مــن خــال تلــك العالقــات ،والتــي تســتند أساســاً عــى األدوار
املع ّرفــة واملقبولــة اجتامعيــا.
المرحلة السادسة:

مرحلــة إعــداد التقريــر ،ومتثــل املرحلــة النهائيــة لعمــل الباحثــة ،ويشــمل تضمــن اآلليــات واإلجــراءات التــي اتبعتهــا
الباحثــة لتنفيــذ مهــام عملهــا ،باإلضافــة إىل الطريقــة التــي اتبعتهــا يف جمــع املعلومــات والقصــص النســوية بالرشاكــة
مــع الباحثــات امليدانيــات وكيفيــة تحليــل هــذه املعلومــات وصياغتهــا بشــكلها النهــايئ.
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الفصل الثاني
اإلطار النظري للدراسة
حول مفهوم العنف ضد المرأة:

يعـ ّرف تقريــر األمــم املتحــدة الخــاص بالعنــف ضــد املــرأة ،الصــادر عــام ( )2005؛ العنــف القائــم عــى أســاس نــوع
الجنــس ،بأنــه « :عنــف موجــه ضــد املــرأة بســبب كونهــا امــرأة ويشــمل األعــال التــي تلحــق رضرا ً أو أملـاً جســديا
أو عقليــا أو جنســيا بهــا ،والتهديــد بهــذه األعــال ،واإلكــراه ،وســائر أشــكال الحرمــان».
أ ّمــا اإلعــان العاملــي للقضــاء عــى العنــف ضــد املــرأة ،والــذي وقّعتــه األمــم املتحــدة ســنة ( )1993فيعـ ّرف العنــف؛
بأنــه « :أي فعــل عنيــف قائــم عــى أســاس الجنــس ضــد املــرأة ،والــذي ينجــم عنــه أو يخ ّيــل أن ينجــم عنــه أذى أو
معانــاة جســمية أو جنســية أو نفســية للمــرأة ,مبــا يف ذلــك التهديــد باقــراف مثــل هــذا الفعــل أو اإلكــراه أو الحرمــان
التعســفي مــن الحريــة ,ســواء أوقــع ذلــك يف الحيــاة العامــة أو الخاصــة «.
وكــا نالحــظ فإننــا نجــد يف التعريــف العاملــي توضيحـاً شــامالً للعنــف املو ّجــه ضــد املــرأة بحيــث يتضمــن التعريــف
األفعــال التــي مــن شــأنها إلحــاق األذى باملــرأة ،حتــى لــو مل تــؤ ِّد إىل رضر عينــي وملحــوظ.
ويتأثــر العنــف ضــد املــرأة بدرجــة تقــدم أو تخلــف الســياق االجتامعــي الــذي توجــد فيــه .فالعنــف يــزداد حيــث
تواجــه املــرأة مســتويات معيشــية متدنيــة ،والعكــس أيضـاً صحيــح .مــن هنــا ميكــن القــول بــأ ّن العنــف ضــد املــرأة
ال يرتبــط بعامــل مجتمعــي وحيــد ،بقــدر مــا يرتبــط بشــبكة مــن العوامــل االجتامعيــة واالقتصاديــة والثقافيــة
والسياســية والدينيــة إضافــة إىل مــدى التمتــع بوجــود الحريــة مــن عدمهــا ،كــا أ ّن العنــف ضــد املــرأة ال يقتــر عــى
ثقافــة معينــة أو بلــد بعينــه ،فالعنــف ضــد املــرأة موجــود يف كل مــكان تقريبـاً ،لكــن درجــة شــدته ،ومــدى قبولــه،
تختلــف مــن مجتمــع آلخــر ومــن ســياق اجتامعــي آلخــر تتشــابك فيــا بينهــا لتولــد تلــك األســباب والتوجهــات
الداعمــة لــه وهــذا مــا يــؤدي إىل وجــود أكــر مــن منظــور مختلــف مــن حيــث التوجهــات والــرؤى واملعايــر التــي
يجــب أن تشــرك معــاً يف الكشــف عــن شــبكة العنــف ضــد املــرأة مثــل الدراســات النســوية ،وعلــم الجرميــة،
والتنميــة ،وحقــوق اإلنســان ،والصحــة العامــة ،وعلــم االجتــاع ،وعلــم النفــس ،والتاريــخ ،والديــن ،والبحــوث
القانونيــة والترشيعيــة.
إ ّن العنــف ضــد النســاء ليــس شــيئاً عابــرا ً ،يتــم التعامــل معــه بتبسـ ٍ
ـيط مخــل ،إمنــا هــو عنــف شــامل ضــد املجتمــع،
وهــو فعــل خطــر وينــذر بهــاك املجتمــع ذاتــه عــى املــدى البعيــد ،لذلــك كان من الــازم توجيــه جميــع التخصصات
واملنظــورات البحثيــة املختلفــة للوقــوف عــى مواطــن الخلــل التــي تــؤدي الرتفــاع نســبة مامرســة العنــف ضــد
النســاء وتحولــه إىل ثقافــة وســلوك يومــي.
لذلــك رمبــا مــن الــروري – مــن وجهــة نظــر الباحثــة -رضورة ربــط العنــف ضــد النســاء مبســألة انتهــاك حقــوق
اإلنســان؛ ففــي حــال قبلــت املجتمعــات اإلنســانية جمعــاء املــرأة بوصفهــا عنــرا ً فاعــاً ومهــاً فيهــا ،وإذا مــا
تعاملــت مــع املــرأة عــى أنهــا كائــن إنســاين مثلهــا يف ذلــك مثــل الرجــل ،فــإ ّن قضيــة العنــف امل ّوجــه ضــد املــرأة
ســوف تتحــول مــن مجــرد قضيــة تعاطــف تجــاه املــرأة ،إىل قضيــة مجتمعيــة ودوليــة يجــب محاربتهــا ملــا لهــا مــن
آثــار ســلبية عــى مســرة املجتمعــات اإلنســانية عامــة.
نساء في دائرة العنف

19

كــا أن املــرأة يف هــذه الحالــة ،تصبــح صاحبــة قضيــة وصاحبــة حقــوق واضحــة ،ال ميُّــن عليهــا أحــد ،وال ينظــر إليهــا
أحــد بعــن العطــف واإلحســان .إضافــة إىل ذلــك فتحــول مســألة العنــف املوجــه ضــد املــرأة مــن جانــب العطــف
والتنــاول العابــر إىل قضيــة حقــوق إنســان يلقــي عــى الدولــة مســؤولية تجــاه مواطنيهــا مــن النســاء وأعبــا ًء جديــدة،
تتمثــل يف إمكانيــة محاســبتها نظــر أي إهــال أو تجاهــل يف هــذا الجانــب .وال تصبــح املســألة هنــا قضيــة تحســن
أوضــاع املــرأة ،والحــد مــن مســتويات العنــف التــي تواجههــا ،لكنهــا ســتتحول إىل قضيــة حقــوق إنســان ،ترتبــط
بالقوانــن واألعــراف الدوليــة ،ومــا يتبــع ذلــك مــن جــزاءات محــددة ملثــل هــذه الحــاالت مــن االنتهــاكات والجرائــم.
وهنــا علينــا أن نعــرف أ ّن العنــف املوجــه ضــد املــرأة ،ال يقــف عنــد حــدود األرسة - ،وإن كانــت هــي الدائــرة
األوىل واألخطــر لصعوبــة التحقــق منهــا أو تتبــع مســاراتها ، -بــل يتع ّداهــا إىل مســتوى املجتمــع املحــي املحيــط،
حيــث تتعــرض النســاء النتهــاكات صارخــة ،تصــب يف النهايــة يف تعميــق وضعيــة التمييــز بــن املــرأة والرجــل مــن
ناحيــة ،كــا تدعــم البنيــة األبويــة الذكوريــة املتسـلّطة مــن ناحيــة أخــرى؛ فيصبــح العنــف امل ّوجــه ضــد املــرأة ســلوكاً
يوميـاً معتــا ًدا ميارســه املجتمــع ضدهــا ،ويعيــد هيكلتــه ،ليصبــح شــيئاً عاديـاً ،مدمجـاً ضمــن أطــر البنيــة االجتامعيــة
والثقافيــة والسياســية.
أشكال العنف ضد المرأة:
تنــدرج تحــت أشــكال العنــف املوجــه ضــد املــرأة عــدد كبــر ومتنــوع مــن األفعــال ،التــي تبــدأ مــن فعــل بســيط
لتنتهــي بالقضــاء عــى حيــاة املــرأة .
العنف الجسدي:

والــذي يتمثــل بأيــة إســاءة موجهــة لجســد املــرأة مــن لكــم ،صفــع ،ركل ،رمــي األجســام الصلبــة ،اســتخدام بعــض
اآلالت الحــادة أو التلويــح بهــا للتهديــد باســتخدامها أو رضبهــا وقتلهــا.
العنف النفسي والمعنوي:

ويتجـ ّـى يف التقليــل مــن أهميــة ودور املــرأة مــن خــال إطــاق بعــض األلقــاب عليهــا ونعتهــا بصفــات ال تليــق
بكائــن بــري ,فالســب والشــتم والتهميــش ,والهجــر ,واإلهــال ,كل أشــكال العنــف املوجــه ضــد املــرأة ,والرتهيــب
والتخويــف ,مــا يســبب شــعور املــرأة بالخــوف وكذلــك النظــرات املخيفــة ,واإلشــارات والحــركات الجســدية
والصــوت املرتفــع وتكســر أشــياء وتحطيــم بعــض أغــراض البيــت.
العنف الجنسي:

لــدى ذكــر كلمــة العنــف الجنــي ,يتبــادر إىل األذهــان االغتصــاب ,إال أن االغتصــاب هــو أحــد أشــكال العنــف
الجنــي ضــد املــرأة وهنــاك أشــكاالً أخــرى مــن العنــف الجنــي ,والــذي تتعــرض لــه املــرأة بشــكل يومــي ,ويعـ ّرف
العنــف الجنــي عــى أنــه أي فعــل أو قــول ميــس كرامــة املــرأة ويخــدش خصوصيــة جســدها ,مــن تعليقــات جنســية
ســواء يف الشــارع أو عــر الهاتــف أو مــن خــال محاولــة ملــس أي عضــو مــن أعضــاء جســدها دون رغبــة منهــا بذلــك,
أو إجبــار املــرأة عــى القيــام بأعــال جنســية وانتقــاد أســلوبها يف العالقــة الجنســية وإجبارهــا عــى مامرســة الجنــس
تعـ ّد أحــد أشــكال العنــف الجنــي ,وإجبــار النســاء عــى مامرســة الدعــارة والتحــرش الجنــي يف أماكــن العمــل أو
داخــل األرسة......
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العنف القانوني:
هــو عبــارة عــن بنــود ومــواد يف نــص القانــون تدفــع بإجــراءات قانونيــة ،تدفــع بتمييــز عنــد التطبيــق بــن املــرأة
والرجــل ,ويظهــر يف اختــاف القوانــن بــن املــرأة والرجــل ،فيــا يتعلــق بالخيانــة الزوجيــة وحــق رعايــة الطفــل (أي
قانــون الحضانــة ) بعــد الطــاق ,وقوانــن تتعلــق بأحقيــة املــرأة بالحركــة والتنقــل بشــكل حــر....
العنف االقتصادي:

وهــو مامرســة ضغــوط اقتصاديــة عــى املــرأة مثــل منعهــا مــن العمــل أو إجبارهــا عــى العمــل ,وأيض ـاً الســيطرة
عــى أمالكهــا وحقهــا يف اإلرث والســيطرة عــى امتالكهــا نقــودا ً (أخــذ راتبهــا الشــهري) وعــدم إرشاكهــا يف مشــاريع
األرسة وأعاملهــا أو حرمانهــا مــن املــال لقضــاء احتياجاتهــا......
العنف االجتماعي:

هــو فــرض مجموعــة مــن القيــم واألفــكار تحــد مــن حريــة املــرأة وكرامتهــا واســتقالليتها ,فاملجتمــع مينــح للرجــل
امتيــازات للتعامــل مــع املــرأة بدونيــة والتفــرد يف أخــذ قــرارات تخصهــا وتخــص البيــت واألوالد ,ومــن أنــواع العنــف
االجتامعــي ,النظــرة إىل املــرأة املطلقــة ومنعهــا مــن الخــروج مــن املنــزل ,أو فــرض ويل عــى املــرأة يف أمــور تقــرر
مصريهــا ,مثــل الــزواج والطــاق والســفر والتعليــم ,وأيضـاً ضمــن العنــف االجتامعــي يــأيت فــرض عــادات وتقاليــد
ميارســها املجتمــع عــى املــرأة لضــان طاعتهــا وخضوعهــا للثقافــة الذكوريــة.......
العنف الثقافي:

وهــو عبــارة عــن مجموعــة مــن القوانــن غــر املكتوبــة يف الدســتور أو يف نصــوص القانــون ,وتعتــر مــن أشــد أنــواع
العنــف املوجــه للمــرأة ,حيــث وصفــه عــامل االجتــاع الفرنــي (بيــار بورديــو) قائ ـاً (هــو عنــف هــادئ ال مــريئ
وال محســوس حتــى بالنســبة لضحايــاه ,ويتمثــل يف أن تشــرك الضحيــة وجالدهــا يف التصــورات نفســها عــن العــامل
واملقــوالت التصنيفيــة نفســها ,وأن يعتــرا معـاً بنــى الهيمنــة مــن املســلامت والثوابــت ,فالعنــف الرمــزي هــو الــذي
يفــرض املســلامت التــي إذا انتبهنــا إليهــا وفكّرنــا بهــا ,بــدت لنــا غــر مس ـلّم بهــا ,وهــي مس ـلّامت تجعلنــا نعتــر
الظواهــر التاريخيــة الثقافيــة طبيعيــة رسمديــة أو نظامـاً عابــرا ً لألزمنــة وأشــد أنــواع العنــف الثقــايف هــو الرمــزي).
ومــن هنــا يــأيت العنــف الثقــايف املــارس عــى املــرأة املســتند للمــوروث الثقــايف التاريخــي عــر املقــوالت واألمثــال
الشــعبية التــي تعــزز الذكوريــة والتســلط عــى املــرأة ويعتــر العــامل العــريب مــن أكــر املجتمعــات مامرســة لذلــك
النــوع مــن العنــف بســبب التمســك بالثقافــة الشــعبية النمطيــة ومــا لهــا مــن تأثــر كبــر يتجــاوز تأثــر الديــن,
ـر ذلــك جلي ـاً يف جرائــم ترتكــب بحــق املــرأة تحــت دواعــي الــرف مث ـاً.
والقانــون ,ويفـ ّ
فكثــر مــن القصــص واألمثــال الشــعبية تدعــم مفاهيــم اجتامعيــة خاطئــة يدعمهــا أحيانـاً القانــون مبــا يطلــق عليــه
(العــرف االجتامعــي) ,أباحــت هــذه املفاهيــم أو العــرف االجتامعــي للرجــل كثــر مــن الترصفــات الســيئة تحــت
مسـ ّمى الرجولــة وحرمــت املــرأة مــن أبســط حقوقهــا ,فمثـاً يف املجتمــع العــريب التقليــدي مامرســة الرجــل للجنــس
خــارج نطــاق الــزواج يعتــر نــوع مــن الرجولــة ,لكــن بالنســبة إىل املــرأة فيعتــر جرميــة تســتحق عليهــا القتــل.
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العنف السياسي:

وهــو عنــف مبــارش أو غــر مبــارش ,متارســه الســلطة الحاكمــة أو األحــزاب السياســية ضــد املــرأة مثــل حرمانهــا مــن
التصويــت وتغييــب دورهــا الســيايس أو تهميشــه ،بشــكل مقصــود لتكــون الســيادة يف املناصــب العليــا يف الدولــة أو
الحــزب أو املؤسســة للرجــل ,وأيضـاً تــأيت املامرســات القمعيــة وفــرض إجــراءات تحــد مــن حريــة املــرأة وإنســانيتها
ضمــن هــذا الشــكل مــن أشــكال العنــف املــارس عــى املــرأة وتــرز هــذه املامرســات يف فــرض زي محــدد عــى
النســاء بذريعــة « محاربــة الرذيلــة».
كــا يعتــر العنــف الــذي متارســه الــدول يف أوقــات الحــروب عــى النســاء ضمــن العنــف الســيايس وجرائــم الحــرب
التــي ترتكــب ,حيــث تـ ّم اغتصــاب أو اعتقــال أو استشــهاد العديــد مــن النســاء كــا يف فلســطني والعــراق .
كــا يعتــر إصــدار قوانــن ونصــوص ,تحــرم النســاء مــن أحــد حقوقهــن أحــد أشــكال العنــف الســيايس ومــن الجديــر
ذكــره أن أي شــكل أو إجــراء متارســه الســلطة عــى النســاء يؤثــر عليهــت نفســياً أو صحي ـاً أو قانوني ـاً أو اجتامعي ـاً
يعتــر عنفـاً سياســياً.
فمث ـاً فــرض اإلقامــات الجربيــة التــي مارســتها ســلطات االحتــال عــى كثــر مــن النســاء يف االنتفاضــة األوىل أو
حرمــان أمهــات و زوجــات األرسى مــن زيــارة أبنائهــن يف ســجون االحتــال وأيض ـاً منــع الســلطات املحليــة بعــض
النســاء مــن الســفر والتنقــل.
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الفصل الثالث
العنف ضد المرأة في المجتمع الفلسطيني
أو ً
ال :واقع العنف ضد المرأة في فلسطين بشكل عام:
تقــع ظاهــرة العنــف ضــد املــرأة يف جوهــر املشــكالت ،التــي تعــاين منهــا املــرأة الفلســطينية بشــكل عــام ،وهــي
ظاهــرة تتخطــى الفواصــل الجغرافيــة واالقتصاديــة والطبقيــة والثقافيــة ،لتوحــد النســاء الفلســطينيات يف مواجهــة
الثقافــة األبويــة الســائدة ،املتوارثــة جي ـاً بعــد آخــر.
كــا تشـكّل قضيــة العنــف ضــد املــرأة ،إحــدى التح ّديــات الكــرى ،التــي تواجــه املجتمــع الفلســطيني ،خاصــة يف ظــل
الثــورات التكنولوجيــة واملعلوماتيــة واالتصاليــة ،والتــي أثّــرت جميعهــا عــى منــط ووظيفــة األرسة ،بحيــث امتزجــت
الثقافــة التقليديــة مــع ثقافــة العوملــة ،التــي تحمــل قي ـاً وأفــكارا ً وعــادات جديــدة ،األمــر الــذي أدى يف النهايــة
إىل حــدوث خلــل بنيــوي مجتمعــي ،ناتــج عــن عــدم قــدرة األفــراد واألرس والجامعــات عــى التوفيــق بــن األصالــة
بقيمهــا ومعارفهــا املتوارثــة ،واملعــارصة غــر املخطــط لهــا ،والتــي تتنامــى بشــكل رسيــع يفــوق قــدرة الجميــع عــى
اســتيعابها اســتيعاباً آمنـاً.
إ ّن العنــف ضــد املــرأة؛ ليــس أمــرا ً محتومـاً وال طبيعيـاً ،فهــو تعبــر عــن قيــم ومعايــر خاصــة مبرحلــة معينــة وثقافــة
معينــة تحتــاج لجهــود كبــرة للوقــوف ضدهــا والعمــل عــى تغيريهــا ،فهــو تعبــر عــن قيــم ومعايــر خاصــة مبرحلــة
معينــة وثقافــة معينــة ،تحتــاج لجهــود كبــرة ،للوقــوف ضدهــا والعمــل عــى تغيريهــا.
وعــى الرغــم مــن اإلقــرار الرســمي بوجــود العنــف يف املجتمــع الفلســطيني ،وبشــكلٍ واضــح ،إالّ أنــه تســود حالــة
إنــكار مجتمعــي لوجــود العنــف املبنــي عــى أســاس النــوع االجتامعــي بشــكلٍ عــام ،والعنــف ضــد املــرأة بشــكلٍ
خــاص .كــا ال تتوفــر حتــى اآلن إحصــاءات وطنيــة شــاملة توثــق حــاالت العنــف ضــد املــرأة ومــدى انتشــارها ،إالّ
بعــض الحــاالت التــي تـ ّم توثيقهــا مــن خــال دراســات قطاعيــة مختلفــة ،ومــن قبــل جهــات محايــدة أو تعمــل مــع
ضحايــا العنــف.
وهــي تقــدم مــؤرشات لوجــود مشــكلة العنــف املبنــي عــى أســاس النــوع االجتامعــي يف املجتمــع الفلســطيني،
ولكنهــا ال تعكــس بالــرورة حجــم املشــكلة ،خاصــة وأ ّن املجتمــع الفلســطيني والثقافــة الســائدة فيــه ال تــزال تنظــر
ملســألة العنــف عــى أنهــا قضيــة عائليــة وخاصــة ،وبالتــايل فــإ ّن اإلحصــاءات املتوفــرة ،ال تعكــس بالــرورة حجــم
املشــكلة .ومــع ذلــك فهــي مــؤرش عــى وجــود املشــكلة وتفشــيها يف املجتمــع ،كــا أرشنــا ســابقا.
وقــد وثّــق مركــز املــرأة لإلرشــاد القانــوين ( )10عمليــات قتــل منــذ بدايــة العــام  2012وحتــى اآلن ،فيــا ال يــزال
هنــاك غمــوض يلــف حالــة قتــل أخــرى يف منطقــة الخليــل .وتوزعــت الحــاالت التــي ســجلت كالتــايل )7( :حــاالت يف
قطــاع غــزة و( )4يف الضفــة الغربيــة.
مــا يعنــي أ ّن عــى املجتمــع رضورة التحــرك مــن أجــل تغيــر هــذا الواقــع األليــم ،الــذي يتمثــل يف قتــل املــرأة دون
أي مــرر ،والتــي وصلــت إىل ثــاث حــاالت قتــل يف أقــل مــن شــهر وكان آخرهــا الجرميــة البشــعة التــي راح ضحيتهــا
امــرأة نحــرت عــى يــد زوجهــا يف بيــت لحــم يف الشــارع وأمــام مــرأى النــاس .ويف أعقــاب هــذه الجرميــة املؤملــة،
شـكّل الرئيــس محمــود عبــاس ،لجنــة تضــم املستشــار القانــوين للرئيــس حســن العــوري ،ووزيــر العــدل عــي مهنــا،
نساء في دائرة العنف

23

وذلــك لدراســة قانــون األحــوال الشــخصية والقوانــن األخــرى ،بالتشــاور مــع رئيــس مجلــس القضــاء األعــى فريــد
الجــاد ،عــى أن تبحــث اللجنــة اآلليــات القانونيــة لتوفــر الحاميــة للمــرأة الفلســطينية ؛ للحيلولــة دون االعتــداء
عليهــا وحاميتهــا مــن االضطهــاد والعنــف والتمييــز ،إضافــة إىل اإلجــراءات الجزائيــة .
ولكــن مــن املهــم اإلشــارة إىل أ ّن القوانــن الفلســطينية التــى ت ـ ّم إنشــاؤها ىف ظــل الســلطة الوطنيــة الفلســطينية،
وخصوص ـاً القانــون األســاىس وقانــون العمــل والخدمــة املدنيــة كفلــت املســاواة بــن املــرأة والرجــل مبــا يؤســس
حاميــة للمــرأة مــن التمييــز والعنــف الواقــع ضدهــا بســبب الجنــس ،ولكــن تظــل هــذه القوانــن مــن ناحيــة أخــرى
شــكلية طاملــا ال يتــم تفعيــل مراقبــة تنفيذهــا وعــدم توفــر اللوائــح التنفيذيــة الالزمــة الســتكامل جــدوى العمليــة
الترشيعيــة.
مــن ناحيــة ثانيــة فــإن قانــون العقوبــات الفلســطينى املط ّبــق ىف قطــاع غــزة رقــم «  « 74لســنة  1936وقانــون
العقوبــات األردىن رقــم «  « 16لســنة  1960املط ّبــق ىف الضفــة الغربيــة ،يتضمنــان العديــد مــن النصــوص القانونيــة
التــى تضمــن فــرض العقوبــة عــى مرتكبــى جرائــم العنــف بحــق النســاء والتــى جــاءت ىف سلســلة ىف املــواد وتد ّرجت
بالعقوبــات حســب نــوع الجرميــة وشــكلها وذلــك ســواء كانــت جرائــم القتــل أو الــروع بــه ،واالعتــداءات الجســدية
بــكل أشــكالها مــن الــرب إىل الجــرح إىل اللطــم ،والجرائــم التــى تع ـ ّرض الحيــاة أو الصحــة للخطــر أو الجرائــم
الواقعــة عــى اآلداب العامــة مثــل االغتصــاب ومحاولــة االغتصــاب وتشــجيع املــرأة عــى البغــاء ،أيض ـاً الجرائــم
املتعلقــة بحرمــة الزوجيــة وااللتزامــات العائليــة مثــل تزويــج الصغــرة أو الــزواج بطريــق الخــداع ،كذلــك الحجــز
واالختطــاف والــذم والقــذف.
إن مجمــل هــذه الجرائــم نظّــم لهــا القانــون عقوبــات تتناســب ونــوع الجرميــة ســواء كانــت جنايــة أم جنحــة ،بــدءا ً
مــن عقوبــة اإلعــدام عــى جرميــة القتــل العمــد وانتهــا ًء بالحبــس البســيط أو الغرامــة عــى الجنــح.
ولكــن نالحــظ أ ّن القانــون ال يوفّــر عقوبــات كافيــة ورادعــة ملرتكبــى جرائــم اإليــذاء حيــث تكــون العقوبــة بالحبــس
والغرامــة متدنيــة ،فمثـاً إذا جــرح شــخص امــرأة يعتــر ارتكــب جنحــة ويعاقــب بالحبــس مــدة ثــاث ســنوات كحــد
أقــى أو بغرامــة أو بكلتــا العقوبتــن مــادة ( )241مــن قانــون العقوبــات ،ىف حــن اعتــر القانــون جــرح الحيــوان
جنايــة ويعاقــب عليــه بعقوبــة الجنايــة والتــى حدهــا األدىن الحبــس « »3ســنوات.
كذلــك فيــا يخــص جرائــم القتــل بإ ّدعــاء الــرف ،حيــث تحمــى القوانــن املط ّبقــة ىف فلســطني الجــاين وذلــك بقبــول
العــذر املخفــف للعقوبــة عنــد ارتــكاب هــذه الجرميــة ســواء باملــادة «  « 18مــن قانــون العقوبــات املط ّبــق ىف قطــاع
غــزة أو باملــادة « »34مــن القانــون املط ّبــق ىف الضفــة الغربيــة.
وبالرغــم مــن ضعــف الحاميــة القانونيــة للمــرأة مــن العنــف التــى توفرهــا قوانــن العقوبــات مــن وجهــة نظرنــا ،إال
أنهــا وبحــدود مــا هــو متوفــر ال ميكــن القــول أن القانــون يجــرى تطبيقــه فعـاً ،وذلــك ألســباب عــدة:
1.1جهــل الغالبيــة مــن النســاء بحقوقهــن وبالتــاىل معرفتهــن بإمكانيــة اللجــوء إىل الشــكوى لالســتفادة مــن هــذه
الحاميــة وهــو مــا اتضــح لنــا مــن خــال التجربــة العمليــة مــن خــال برامــج التوعيــة والتثقيــف وســط النســاء
التــى تنفذهــا املراكــز واملؤسســات النســوية .
2.2القيــود االجتامعيــة واألرسيــة التــى متنــع املــرأة وتعيقهــا عــن اللجــوء لطلــب الحاميــة القانونيــة وهــذا ىف حــد
ذاتــه جرميــة أخــرى مــن جرائــم العنــف ضــد املــرأة ،وقــد تأكّــد لنــا مــن واقــع ملفــات النيابــة العامــة حتــى
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شــهر مايــو  2007أن هنــاك متوســط عــدد «  « 32شــكوى يوميـاً تقـ ّدم للنائــب العــام ىف قطــاع غــزة مــن النســاء
املع ّنفــات ضــد أزواجهــن وأفــراد األرسة اآلخريــن ،ولكــن يتــم ســحب الشــكاوى ىف اليــوم التــاىل قبــل أن تتمكــن
النيابــة العامــة مــن مســاعدة املــرأة صاحبــة الشــكوى.
3.3ضعــف جديــة جهــة الرشطــة أو النيابــة العاملــة ىف التعامــل مــع شــكاوى النســاء املختلفــة ،فكثــرا ً مــن النســاء
ميتنعــن عــن التوجــه إىل مراكــز الرشطــة بســبب تعقيــد االجــراءات املطلوبــة لتســجيل الشــكوى ،أو لجهــة
تدخــل أفــراد الرشطــة ىف نصيحــة املــرأة بعــدم رضورة تقديــم شــكوى ،وكذلــك ســوء املعاملــة والتحــرش التــى
تتعــرض لــه املــرأة أو الفتــاة التــى تذهــب لتقديــم شــكوى ضــد زوجهــا أو أحــد أفــراد أرستهــا.
وقــد س ـ ّجلت العديــد مــن الحــاالت للنســاء اللــواىت تعرضــن للقتــل أو محاولــة القتــل أو الحبــس املق ّيــد للحريــة
داخــل البيــت أو الــرب أو التهديــد بالقتــل مــن أقــارب لهــن ىف أجهــزة الرشطــة أو مبعرفتهــم وهــذا الزال مســتمرا ً
حتــى يومنــا هــذا.
وىف هــذا الوقــت العصيــب الــذى ميــر بــه املجتمــع الفلســطينى مــن حالة حصــار أمنــى واقتصــادي وغياب الســلطة؟؟،
فإننــا الحظنــا أن مع ـ ّدالت االعتــداء عــى النســاء بالقتــل واإليــذاء والتهديــد باالتهــام بســوء الســلوك قــد تزايــدت،
مــا يســتوجب اســتنهاض واســع ملؤسســات املجتمــع املــدىن الحقوقيــة والنســوية والشــبابية لفضــح هــذه الجرائــم
ومحاســبة مرتكبيهــا ،والشــك أن مؤسســات اإلعــام يقــع عليهــا عــبء كبــر ىف هــذا الوقــت بالــذات لجهــة فضــح
هــذه الجرائــم ومرتكبيهــا بقــدر عــال مــن املوضوعيــة واملصداقيــة حتــى ميكــن توفــر حاميــة للنســاء مــن العنــف
بأشــكاله املختلفــة.
إن الوقائــع املعاشــة ،مل تــزل تؤكــد – يومـاً بعــد آخــر – أن حــاالت العنــف ،التــي تعيشــها النســاء الفلســطينيات ،ال
تقتــر عــى فئــة أو طبقــة بعينهــا ،لكنهــا تنتــر يف جميــع األوســاط االجتامعيــة عــى اختــاف تنوعاتهــا الثقافيــة
واالقتصاديــة ،كــا أنهــا تأخــذ وجوه ـاً وأبعــادا متعــددة ،تنبنــي يف جوهرهــا العميــق عــى منــط توزيــع األدوار
االجتامعيــة بــن املــرأة والرجــل ،ثــم جــاءت القوانــن الوضعيــة ،لتكـ ّرس هــذه الرؤيــة وهــذا الوضــع ،مــا جعلهــا – يف
كثــر مــن األحيــان – تقــف عاجــزة عــن تخطّيــه ،خاصــة يف ظــل الوضــع الســيايس واالجتامعــي واالقتصــادي الــذي
يعيشــه الشــعب الفلســطيني – ســابقاً وحالي ـاً – وهــو األمــر نفســه الــذي عطّــل الكثــر مــن الجهــود الترشيعيــة
ـي الظاهــرة  ،عــى الرغــم مــن
واألهليــة ،وحــال دون تب ّنــي منهجيــة عمــل واضحــة ،محــددة املعايــر ،ملواجهــة تفـ ّ
الجهــود املتعــددة التــي بذلتهــا املؤسســات النســوية والحقوقيــة واألهليــة بشــكل عــام يف محاولــة منهــا للتخفيــف
مــن حــ ّدة العنــف املبنــي عــى أســاس الجنــس .فحتــى اآلن مل تــزل النســاء الفلســطينيات يعانــن مــن العنــف
املــارس ضدهــن يف إطــار العائلــة وخارجهــا ،فيــا مل تــزل األطــر الترشيعيــة واملؤسســية عاجــزة عــن توفــر الحاميــة
القانونيــة للنســاء املع ّنفــات ،خاصــة النســاء املع ّنفــات داخــل إطــار العائلــة ،رغــم تنامــي عــدد الشــكاوى املق ّدمــة
مــن النســاء للمؤسســات النســوية والحقوقيــة ،لكــن ذلــك كلــه مل يبلــور رؤيــة لبنــاء إســراتيجية وطنيــة ملواجهــة
العنــف ضــد النســاء يف قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة ،وبقيــت الجهــود املبذولــة يف هــذا املجــال – يف أغلبهــا – تتســم
بالفرديــة وغلبــة املنظــور الخــاص لهــذه املؤسســة أو تلــك للتعاطــي مــع قضيــة العنــف ضــد املــرأة وهــو أمــر –رمبــا
– قلّــل مــن فعاليــة الجهــود التــي بذلــت ملحاربــة العنــف ،ومــا نقــرؤه مــن تزايــد إحصــاءات العنــف قــد يكــون
مــؤرشا ً داالً يف كال الجانبــن ســلباً وإيجاب ـاً.-
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يعــد قطــاع غــزة مــن أفقــر مناطــق فلســطني مــن حيــث املــوارد الطبيعيــة ،واألعــى يف فلســطني والعــامل مــن حيــث
الكثافــة الســكانية ،نتيجــة ارتفــاع نســبة الخصوبــة عنــد النســاء ،إضافــة إىل محدوديــة البقعــة الجغرافيــة التــي ال
تزيــد عــن  36كيلــو مــر مربــع فقــط ال غــر .وقــد تعـ ّرض القطــاع طــوال مراحلــه املختلفــة لالعتــداءات اإلرسائيليــة
املتعــددة واملتكــررة يف آن ،مــا جعلــه يف حالــة تهديــد دائــم ملــوارده البرشيــة والزراعيــة ،وأفقــد مواطنيــه الشــعور
باالســتقرار واألمــان ،مضاف ـاً إليهــا الوضــع االقتصــادي املتدهــور الــذي تتزايــد وتريتــه مــع كل اجتيــاح إرسائيــي
جديــد ،حتــى وصلــت مع ـ ّدالت البطالــة فيــه مــا بــن ( )%80-60وهــي تتزايــد بصــورة أكــر بــن الفئــات القــادرة
عــى العمــل ،كــا ترتفــع فيــه نســبة النســاء املعيــات لــأرس نتيجــة التغــرات االجتامعيــة واالقتصاديــة الناجمــة عــن
البيئــة السياســية غــر املســتقرة بشــكل كبــر.
وعــى الرغــم مــن دخــول املــرأة يف قطــاع غــزة إىل ســوق العمــل وإحرازهــا العديــد مــن االنجــازات يف مجــال
التعليــم ،غــر أن هــذا التقــدم مل ينعكــس بشــكل نوعــي عــى نوعيــة الثقافــة الســائدة تجــاه وضعيــة املــرأة يف
املجتمــع الفلســطيني الغــزي إالّ بنســب ضئيلــة للغايــة ،مل تــؤ ِد إىل حــدوث تحــوالت بنيويــة يف عالقــات القــوة يف
املجتمــع ،ومــن املؤكــد – نتيجــة للعديــد مــن املــؤرشات امللموســة واالســتنتاجية -أ ّن املــرأة ســتحتاج إىل ســنوات
إضافيــة مــن النضــال الطويــل حتــى ميكنهــا أن تســتعيد حقوقهــا املســتلبة وأن تعيــد بنــاء هويتهــا املجتمعيــة يف
ســياق مســتنري ينظــر كمواطــن كامــل الحقــوق وعليــه كامــل الواجبــات.
إ ّن املــرأة يف قطــاع غــزة تعمــل وتــد ّرس وتـ ّريب األبنــاء والبنــات ،لك ّنهــا تدفــع مــن عمرهــا وروحهــا الكثــر مــن أجــل
تعزيــز كرامتهــا اإلنســانية كمواطنــة وكزوجــة وأم ،وهــي مل تــزل بحاجــة إىل الكثــر مــن الدعــم القانــوين واملؤســي
عــر مؤسســات الدولــة الرســمية والقطــاع األهــي لحاميتهــا مــن االعتــداء عــى إنســانيتها وكرامتهــا وحقوقهــا .وعــى
الرغــم مــن وجــود الكثــر مــن أشــكال هــذا الدعــم املتنــوع ،غــر أنــه مل يخــض بعــد يف األســئلة الجوهريــة األوىل
التــي تغــوص يف أعــاق القضيــة ،ومــا زال يتعامــل مــع قشــورها وبشــكل موســمي رسعــان مــا يخبــو مبجــرد انتهــاء
مفعولــه .فحتــى اآلن مل تــزل العالقــات العائليــة والعشــائرية هــي ســيدة املوقــف يف قطــاع غــزة ورمبــا يف فلســطني
كلهــا والكثــر مــن القضايــا النســوية تناقــش يف املجالــس العشــائرية بنفــس ذكــوري بحــت ،ال يراعــي مصالــح النســاء
وحقوقهــن ،بــل عــى العكــس مــن ذلــك يتــم غالبـاً القفــز عــى هــذه الحقــوق دون انتظــار قبــول أو رفــض النســاء.
ومــع مجــيء الســلطة الوطنيــة الفلســطينية أتيحــت الكثــر مــن الفــرص ملشــاركة املــرأة يف جميــع املجــاالت املختلفة،
غــر أ ّن ذلــك مل يكــن كافي ـاً لتحســن أوضــاع النســاء يف قطــاع غــزة ،ومل ينعكــس بشــكل فاعــل عــى السياســات
والقوانــن ســواء مــا كان ســائدا منهــا أو تلــك التــي تـ ّم اســتحداثها بعــد نشــأة الســلطة الوطنيــة الفلســطينية.
إن الضحيــة األوىل للوضــع االقتصــادي هــ ّن النســاء ،وللوضــع االجتامعــي هــ ّن النســاء ،وللوضــع الســيايس أيضــا
النســاء هـ ّن أول الضحايــا ومــع ذلــك ليــس مطلوبـاً منهـ ّن باملطلــق أن يعرتضــن أو يتأففــن أو يرصخـ ّن بصـ ٍ
ـوت عــال،
فرصاخه ـ ّن جرميــة واعرتاضه ـ ّن عمــل مــن رجــس الشــيطان .ومــع كل ذلــك مل تــزل هنــاك نســاء يطالــن ويرفعــن
أصواتهــن عاليــاً رغــم التهديــد والتكفــر والتخويــن للرتكــة االجتامعيــة الســائدة ،وكثــرا ً مــا عانــ ّن مــن العــزل
االجتامعــي وســخرية القانــون ولعنــات خطبــاء الجمعــة ،ونقمــة املحافظــن .لكنهــن نســاء ضــد الســائد الســيئ،
وضــد اســتغالل النســاء أي ـاً كان نوعــه ،وضــد تنميــط أدوار املــرأة وضــد تزييــف الوعــي النســوي وقمــع املجتمــع.
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األبعاد االجتماعية للعنف ضد المرأة:
ليــس خفي ـاً عــى أحــد أن مجتمعنــا الفلســطيني ،هــو مجتمــع أب ـ ّوي ،يحتفــي بقي ـ ّم الذكــورة ،ويعــي مــن شــأن
الفــرد /املواطــن الذكــر عــى حســاب األنثــى ،وهــو احتفــاء يرافــق ويتجــى يف مناحــي الحيــاة كافــة منــذ لحظــة
امليــاد إىل لحظــة املــوت ،يف البيــت ويف الشــارع ويف العمــل وقــد عــز ّز هــذا االحتفــاء التمييــزي مــن حجــم ونوعيــة
الفروقــات يف التمتــع بالحقــوق واالمتيــازات بــن كال الجنســن .هــذا التمييــز يف الحقــوق واملكاســب قــاد إىل جملــة
مــن املامرســات الضــارة واملهينــة الرســمية والشــعبية ،التــي أصبحــت مبــرور الوقــت عرف ـاً ســائدا ً ،متس ـيّدا ً عــى
ماعــداه مــن قوانــن وترشيعــات ،لــذا ســنجد أن مســألة رضب الزوجــات لهــا مــا يربرهــا يف الثقافــة الشــعبية الســائدة،
وكذلــك األمــر بالنســبة لجرائــم الــرف ،رغــم الفــارق بــن مــآل املســألتني ،لكنهــا يف حقيقــة األمــر يتأسســان عــى
املبــدأ نفســه :التربيــر والقبــول املجتمعيــن .وهــا أداتــان فاعلتــان ،يســتخدمهام الجــاين بــذكاء قاتــل – أو قــد يفــي
إىل القتــل  -يف أحســن حــاالت العنــف.
إن الثقافــة ،كمــرر شــعبي ورســمي ،النتهــاك حقــوق املــرأة ،ومامرســة العنــف ضدهــا ،مل تحــظ بالعنايــة الكافيــة مــن
حيــث القــراءة املتأنيــة للمــوروث الشــعبي ،واالتــكاء عــى الجميــل فيــه بــدالً مــن إقصائــه ،لصالــح الســائد واملطــروق
مــن طرقنــا (التقليديــة) يف تنــاول – ليــس فقــط – العنــف ضــد املــرأة ولكــن يف مجمــل قضايــا املــرأة واملجتمــع-
يعــر العنــف ضــد املــرأة عــن قيــم ومعايــر خاصــة ،تعكــس بشــكلٍ أو آخــر ثقافــة املجتمــع ،وتحتــاج لجهــود كبــرة
للوقــوف ضدهــا والعمــل عــى تغيريهــا.
إ ّن الوعــي بالعنــف ،ليــس كافي ـاً لتجــاوزه ،لكنــه بحاجــة دامئ ـاً إىل ميكانيزمــات الفعاليــة واإلرادة ،عــى مســتوى
الفــرد /الجامعــة ،املواطــن/ةـ  -امل َواطنــة ،وأخــرا ً عــى مســتوى املــرأة  /النســاء ،أ ّمــا أن نقــول كالمـاً مكــرورا ً وفعـاً
مفعــوالً ،دون أن ننتبــه إىل أننــا تقــف يف املــكان ذاتــه وبالقليــل األقــل مــن حصــاد الحيــاة ،فليــس أمــرا ً بالهـ ّـن.
مــن املؤكــد ،أنــه – يوميـاً – تضــاف تح ّديــات جديــدة لقضيــة العنــف ضــد املــرأة ،مــا يتطلــب م ّنــا وعيـاً جديــدا ً ذي
حساســية نســوية ومجتمعيــة ،قــادر عــى خلــق حــراك ثقــايف /اجتامعــي ،وهــذا يتطلــب نفــض العنــف مــن جــذوره،
إعــادة إحيائــه مــن متحــف األروقــة املغلقــة ،ومــن معمعــة روتــن العمــل األهــي الوظيفــي .
إن قــراءة العنــف ضــد املــرأة –اليــوم ،-تتطلــب منــا رؤيــة جديــدة تنطــوي عــى هــدم الكثــر مــن األبنيــة وبنــاء
أخــرى جديــدة تنتــر لقيــم العــر وتراعــي فعليــاً خصوصيــة الواقــع الــذي نعيشــه دون إغفــال للمتغــرات
والتحــوالت التــي لحقــت بالقضيــة النســوية برمتهــا يف تشــابكها الجــديل مــع القضيــة الوطنيــة والبعــد املجتمعــي.
لــن نــأيت بجديــد حــن نذكــر أ ّن الثقافــة الذكوريــة املهيمنــة يف املجتمــع الفلســطيني متثّــل عائقـاً وتح ّديـاً كبــرا ً أمــام
أي جهــد مــن املمكــن بذلــه لتغيــر الصــورة النمطيــة الســائدة عــن طبيعــة العالقــات الســائدة ومــن ث ـ ّم األدوار
املجتمعيــة بــن كال الجنســن ،يضــاف إىل ذلــك شــيوع االحتــكام إىل العاطفــة واســتخدامها كمــرر ملامرســة العنــف
ضــد النســاء ،خاصــة العنــف األرسي ،الــذي مل يــزل يعــد وســيلة مقبولــة يف عمليــة التنشــئة االجتامعيــة والعالقــات
الزوجيــة.
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األبعاد القانونية لظاهرة العنف ضد المرأة:
يف أغلــب األحــوال ،ال يــدل غيــاب الترشيــع عــى غيــاب القانــون ،فهنــاك دامئـاً قانــون مــا ،تــري فعاليتــه بشــكل أو
بآخــر ،ويف حالــة العنــف املــارس ضــد النســاء فــإن القانــون الوضعــي ،ليــس هــو ســيد األدلــة ،لــذا فهــو ال يشـكّل
رادعـاً للجنــاة ،كــا ال يشـكّل حاميــة للضحايــا مــن النســاء.
حــن تضــع ثقافــة أبويــة ترشيعهــا ،فمــن املؤكــد أنــه لــن يكــون هــذا الترشيــع ض ّدهــا ،لــذا فــإ ّن أيــة محاولــة الخرتاق
هــذا التابــو ســتواجه بحــزم يبــدأ مــن اإلرصار عــى مواصلــة العمــل بقوانــن بائــدة ،ثــم التعطيــل واملامطلــة يف
إصــدار قوانــن ذات صلــة مبــارشة بالعنــف ضــد املــرأة مثــل مســو ّدة قانــون األحــوال الشــخصية وقانــون العقوبــات،
وأخــرا ً مواجهــة كل مــن تخ ـ ّول لــه أو لهــا نفســه االعــراض عــى مــا هــو قائــم .صحيــح أن مثّــة نجاحــات هنــا أو
هنــاك ،وصحيــح أيضـاً أن هــذه القضيــة مــن العيــار الثقيــل ،تتطلــب نضــاالً طويـاً ،قــد ال نــرى مثــاره إالّ يف أجيــال
الحقــة ،لكــن التغيــر يف بنيــة إصــدارا لترشيعــات عموم ـاً ويف تلــك ذات الصلــة املبــارشة بالعنــف والتأكيــد عــى
ـرب املفاهيــم الجندريــة واســتدراك الجانــب املســتقبيل مــن هــذه القوانــن،
نوعيــة املرشعــن/ات مــن حيــث تـ ّ
مــن األمــور املهمــة الســتعادة هيبــة القانــون يف ذوات الجنــاة ،واســتعادة الثقــة يف وجــود حاميــة قانونيــة للنســاء
املعنفــات.
الشــك أن املعوقــات القانونيــة أمــام قضيــة العنــف ضــد املــرأة ،كبرية ومعقــدة ،تتطلــب الكثري مــن الجهــد لتجاوزها،
فهــي أوالً تحتــاج إىل نظــام ســيايس مســتقر ،وأيضـاً نظــام قضــايئ مســتقر ،ووحــدة قانونيــة بــن الضفــة والقطــاع ،ثــم
تتطلــب حامــل اجتامعــي وثقــايف قــادر عــى إشــاعته وترويجــه وحاميتــه .كــا أن القوانــن التــي تض ّمنــت نصوصـاً
عــن أحــد أو بعــض أشــكال العنــف املــارس ضــد النســاء ال تتمتــع بالفعاليــة الكافيــة مــن حيــث اإلنفــاذ والتطبيــق،
حتــى وهــي تنطــوي عــى مبــدأ التمييــز يف الكثــر مــن القضايــا كــا يف قانــوين العقوبــات واألحــوال الشــخصية وهــا
مــن أكــر القوانــن التــي تعرضــت لالنتقــاد والتحريــض ضدهــا عــى املســتوى الشــعبي والدينــي.
وميكــن هنــا إبــداء عــدد مــن املالحظــات املتعلقــة بالجانــب القانــوين مــن ظاهــرة العنــف ضــد املــرأة يف املجتمــع
الفلســطيني ،وهــي:
1.1اختــاف البيئــة الترشيعيــة بــن كل مــن الضفــة والقطــاع رغــم مــرور ســنوات عــى دخــول الســلطة الوطنيــة
أرايض الوطــن ،فلــم تــزل القوانــن األردنيــة تــري يف الضفــة ،فيــا تــري القوانــن املرصيــة وقوانــن االنتــداب
العثــاين يف قطــاع غــزة وهــذا مــن شــأنه أن ينعكــس ســلباً عــى الجهــود التــي ميكــن بذلهــا ملحاربــة الظاهــرة ؛
2.2عــى الرغــم مــن أن غيــاب قانــون موحــد للضفــة والقطــاع ،ميثّــل معضلــة حقيقيــة ،غــر أن غيــاب أدوات
ومؤسســات إنفــاذ القانــون عــن مامرســة دورهــا يف منــع العنــف ومســاندة الضحايــا مــن النســاء؛
3.3ال يشـكّل كل مــن قانــوين العقوبــات األردين املط ّبــق يف الضفــة واملــري املط ّبــق يف قطــاع غــزة ،حاميــة فعليــة
للنســاء مــن العنــف املــارس ضدهــن ،إذ ال يتضمنــان عقوبــات كافيــة ملــن يرتكــب العنــف ،بــل عــى العكــس
مــن ذلــك يتضمنــان مــوادا ً تشـ ّجع الرجــال مرتكبــي العنــف عــى تكــراره واإلفــات مــن العقــاب؛
4.4مل تــزل املواثيــق واالتفاقــات الدوليــة املتعلقــة بحقــوق اإلنســان واملــرأة غــر مكفولــة عــى املســتوى الوطنــي
وتنحــر العالقــة بهــا يف إطــار تحفيــز الوعــي النخبــوي والجــدل املعــريف ،فيــا تبتعــد الوقائــع عــى األرض مــن
إمكانيــة تحويلهــا إىل منتــج محــي معــرف بــه ومقبــول
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5.5أدى االنقســام الســيايس بــن شــطري الوطــن إىل بــروز إشــكاليات تتعلــق بترشيــع القوانــن يف املجلــس الترشيعي
وإعــادة النظــر يف قوانــن مســتقرة ومصــادق عليهــا ،مــن شــأنها أن تزيــد مــن وتــرة العنــف بــدل أن تكــون
عامــل تخفيــف؛
6.6يجــب البحــث عــن آليــات مناســبة وف ّعالــة قانوني ـاً للحــد مــن عمليــات قتــل النســاء عــى خلفيــة الــرف
وتطبيــق العقــاب عــى الجنــاة الفعليــن ،باعتبارهــم مجرمــون دون أدىن مراعــاة.
األبعاد الدينية للعنف ضد المرأة:
تديــن فلســطني بالديانــات الســاوية الثــاث ،لكــن القوانــن الوضعيــة فيهــا تعتمــد عــى الرشيعــة اإلســامية كأحــد
مصــادر الترشيــع ،فيــا تنــدر املعلومــات املتداولــة حــول الديانتــن األخريــن فيــا يخــص الكثــر مــن قضايــا املــرأة
واألرسة ومــن بينهــا قضيــة العنــف ضــد املــرأة وهــي قضيــة تجــد لهــا تربيــرا ً دينيـاً لــدى املؤسســة الدينيــة الرســمية
وتعاطف ـاً شــعبياً مغلوط ـاً مســتمدا ً مــن الخطــاب الدينــي الســائد يف املســاجد ويف بعــض املنابــر املؤسســية الدينيــة
األخــرى.
إن عالقــة املؤسســة الدينيــة مــع قضايــا املــرأة هــي عالقــة عــداء مفتعــل ،ســاهم فيــه غيــاب الفهــم الصحيــح للديــن
وشــيوع أمنــاط مــن التعليــم والثقافــة غــر الرســميتني غــر الخاضعتــن لرؤيــة وســيطرة الدولــة مــا أعطــى فرصــة
لــكل ذي مصلحــة -وهــم كــر  ، -خاصــة مــن املنتفعــن دينيـاً إىل متريــر الكثــر مــن املعلومــات الخاطئــة واملفاهيــم
ـدن
املغلوطــة املتعلقــة بحقــوق املــرأة ،وقــد وجــدت هــذه املعلومــات واملفاهيــم أرضـاً خصبــة لالنتشــار يف ظــل تـ ّ
األوضــاع االقتصاديــة وشــيوع الفقــر والبطالــة وغيــاب كل مــن االســتقرار والشــعور باألمــان مــا أدى إىل ســيادة
الغيبيــة عــى حســاب العقــل واملنطــق واحتياجــات الحيــاة ،وهــذه أمــور تشــجع عــى رواج العنــف املجتمعــي
واألرسي وعــادة مــا تكــون النســاء هــن أكــر الضحايــا.
إحصاءات العنف ضد المرأة:
كغــره مــن املجتمعــات ،مل يــزل املجتمــع الفلســطيني والثقافــة الســائدة فيــه ،ينظــران ملســألة العنــف عــى أنهــا
قضيــة عائليــة وخاصــة ،وبالتــايل فــإ ّن اإلحصــاءات املتوفــرة ال تعكــس بالــرورة حجــم املشــكلة .ومــع ذلــك فهــي
تقـ ّدم مــؤرشا ً عــى وجــود املشــكلة وتفشّ ــيها .فعــى الرغــم مــن الجهــود املســحية الشــاملة ،التــي أجراهــا املركــز
الفلســطيني لإلحصــاء ،فإننــا نؤكّــد عــى ضعــف الحصــول عــى البيانــات الخاصــة بالعنــف املوجــه ضــد املــرأة،
وبالتــايل نؤكّــد أيض ـاً عــى أهميــة ورضورة توفــر قاعــدة بيانــات وطنيــة ،مت ِّكــن مــن الوقــوف عــى كل صغــرة
ـكل لــكل هــذه األشــكال
وكبــرة فيــا يتعلــق باالنتهــاكات امل ّوجهــة ضــد النســاء حــول العــامل .إن الحــر الشــامل والـ ّ
العنيفــة املوجهــة ضــد املــرأة يســاعد عــى كشــف األشــكال الخفيــة غــر املعلنــة مــن العنــف املوجــه ضــد النســاء،
األمــر الــذي يســاعد فيــا بعــد عــى محاربــة هــذه االنتهــاكات وإمــكان مواجهتهــا قانوني ـاً وسياســياً واجتامعي ـاً.
وعــى الرغــم مــن أنــه تســود يف املجتمــع الفلســطيني حالــة إنــكار لوجــود العنــف املبنــي عــى أســاس النــوع
االجتامعــي ،وال تتوفــر – كــا أرشنــا ســابقاً -إحصــاءات وطنيــة شــاملة توثّــق حــاالت العنــف ومــدى انتشــارها ،عــى
الرغــم مــن جهــود الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني املهمــة ،لكنهــا غــر كافيــة.
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لكننــا -يف الوقــت نفســه -نســتطيع أن نرتكــز عــى معطيــات وإحصائيــات هــي مــؤرشات دالــة عــى وجــود مشــكلة
العنــف املبنــي عــى النــوع االجتامعــي يف املجتمــع الفلســطيني ومــن هــذه املــؤرشات:
 - 1القتل على خلفية الشرف:

بغــض النظــر عــن عــدد حــاالت القتــل ،إذ يعتــر هــذا املــؤرش مــن املــؤرشات الخطــرة ،بغــض النظــر عــن عــدد
الحــاالت التــي يتــم رصدهــا وتوثيقهــا.
 - 2العنف األسري:

أشــارت النتائــج األساســية للدراســة التــي نفّذهــا الجهــاز املركــزي لإلحصــاء حــول العنــف األرسي خــال الفــرة
 06/1/18---05/12/18عــى عينــة بلغــت(  ) 42122أرسة يف الضفــة الغربيــة و (  )1440أرسة يف قطــاع غــزة النتائــج
التاليــة  ) %61.7 (:مــن النســاء يف األرايض الفلســطينية اللــوايت ســبق لهــن الــزواج أفــدن بتعرضهــن للعنــف النفــي
و( ) %23.3تعرضــن للعنــف الجســدي و(  ) %10.9تعرضــن للعنــف الجنــي ولــو ملــرة واحــدة عــى األقــل مــن
قبــل الــزوج خــال العــام  2005وأ ّن أكــر مــن نصــف األرس الفلســطينية(  ) %53.6تع ّرضــت للعنــف الســيايس ضــد
املمتلــكات أو االقتصــاد املتمثلــة مبصــادرة األرايض أو هــدم البيــت أو تدمــر ورش عمــل )%25 (.مــن اإلنــاث غــر
املتزوجــات  18ســنة فأكــر يف األرايض الفلســطينية أفــدن بتعرضهــن للعنــف الجســدي ،فيــا أفــادت مــا نســبته (
 ) %52.7مــن النســاء تعرضهــن للعنــف النفــي ولــو مــرة واحــدة عــى األقــل مــن قبــل أحــد أفــراد األرسة خــال
العــام .2005
 - 3التمييز السلبي المبني على أساس النوع االجتماعي:

التمييــز الســلبي يف فــرص العمــل ومواقــع صنــع القــرار هــو أحــد أشــكال العنــف املبنــي عــى أســاس النــوع
االجتامعــي املــارس ضــد املــرأة الفلســطينية حيــث بلغــت نســبة املشــتغالت فــوق  15عامـاً (  ) %14.1باملقارنــة مــع
( )%76مــن الرجــال .مــن اللــوايت يعملــن يعمــل قرابــة النصــف يف قطــاع الخدمــات ذي األجــور املتدنيــة تنــال املــرأة
يف جميــع القطاعــات أجــرا أقــل مــن الرجــل مقابــل نفــس العمــل.
التصدي للعنف:
إ َّن محاربــة العنــف -كحالــة إنســانية وظاهــرة اجتامعيــة  -عمليــة متكاملــة تتــآزر فيهــا أنظمــة الترشيــع القانــوين
والحاميــة القضائيــة والثقافــة االجتامعيــة النوعيــة والنمــو االقتصــادي واالســتقرار الســيايس الدميقراطــي ،فعــى
أجهــزة الدولــة واملجتمــع املــدين مبؤسســاته الفاعلــة العمــل املتكامــل الســتئصال العنــف مــن خــال املشــاريع
التحديثيــة الفكريــة والرتبويــة السياســية واالقتصاديــة ،وهنــا يجــب إيجــاد وحــدة تصــور موضوعــي متقــدم لوضــع
املــرأة اإلنســاين والوطنــي ،والعمــل لضــان ســيادة االختيــارات اإليجابيــة للمــرأة يف أدوارهــا الحياتيــة ،وتنميــة
املكتســبات النوعيــة التــي تكتســبها املــرأة يف مياديــن الحيــاة وبالــذات التعليميــة والرتبويــة.
كــا البــد مــن اعتــاد سياســة التنميــة البرشيــة الشــاملة لصياغــة إنســان نوعــي قــادر عــى الوعــي واإلنتــاج والتناغــم
والتعايــش والتطــور املســتمر ،وهــي مهمــة مجتمعيــة وطنيــة تتطلــب إبــداع الربامــج واملشــاريع الشــاملة التــي تلحظ
كافــة عوامــل التنميــة عــى تنــوع مصادرهــا السياســية واالقتصاديــة والحضاريــة ،إ َّن أي تط ـ ّور تنمــوي سيُســاعد يف
تخطــي العقبــات التــي تواجــه املــرأة يف مســرتها إلنســانية والوطنيــة.
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كــا أ َّن للتوعيــة ال ّنســوية دور جوهــري يف التصـ ّدي للعنــف ،إذ البـ ّد مــن معرفــة املــرأة لحقوقهــا اإلنســانية والوطنية
وكيفيــة الدفــاع عنهــا وعــدم التســامح والتهــاون والســكوت عــى ســلب هــذه الحقــوق ،وصناعــة كيــان واع ومســتقل
لوجودهــا اإلنســاين وشــخصيتها املعنويــة ،وعــى فعاليــات املجتمــع ال ّنســوي مســؤولية خلــق برامــج جــادة وهادفــة
للدفــاع عــن املــرأة وصيانــة حقوقهــا.
كــا أ َّن لل ُنخــب الدينيــة والفكريــة والسياســية الواعيــة أهميــة حاســمة يف صناعــة حيــاة تقــوم عــى قيــم التســامح
واألمــن والســام ،ويف هــذا اإلطــار يجــب التنديــد العلنــي بالعنــف الــذي تتعــرض لــه املــرأة واإلصغــاء للنســاء
والوقــوف معه ـ َّن لنيــل حقوقه ـ ّن ،ويجــب أيض ـاً مواجهــة املســؤولني يف حــال تقاعســوا عــن منــع مامرســة العنــف
ضــد املــرأة باعتبارهــا جرميــة ومعاقبــة مرتكبيهــا وإنصــاف ضحاياهــا ،ورفــض األفــكار والتقاليــد التــي تقلــل مــن
شــأن املــرأة وتنتقــص مــن انســانيتها ودورهــا ووظيفتهــا.
إ َّن أي تط ـ ّور تنمــوي س ُيســاعد يف تخطّــي العقبــات التــي تواجــه املــرأة يف مســرتها اإلنســانية والوطنيــة .كــا أ َّن
للتوعيــة ال ّنســوية دور جوهــري يف التص ـ ّدي للعنــف ،إذ ال ب ـ ّد مــن معرفــة املــرأة لحقوقهــا اإلنســانية والوطنيــة
وكيفيــة الدفــاع عنهــا وعــدم التســامح والتهــاون والســكوت عــى ســلب هــذه الحقــوق ،وصناعــة كيــان واع ومســتقل
لوجودهــا اإلنســاين وشــخصيتها املعنويــة ،وعــى فعاليــات املجتمــع ال ّنســوي مســؤولية إبــداع مؤسســات مدنيــة جادة
وهادفــة للدفــاع عــن املــرأة وصيانــة وجودهــا وحقوقهــا.
ومــن املهــم هنــا التأكيــد عــى أ َّن ال ُنخــب الدينيــة والفكريــة والسياســية الواعيــة متتلــك أهميــة حاســمة يف صناعــة
حيــاة تقــوم عــى قيــم التســامح واألمــن والســام ،ويف هــذا اإلطــار يجــب التنديــد العلنــي بالعنــف الــذي تتعــرض
لــه املــرأة واإلصغــاء للنســاء والوقــوف معهـ َّن لنيــل حقوقهـ ّن ،ويجــب أيضـاً مواجهــة املســؤولني إذا مــا تقاعســوا عن
منــع أعــال العنــف ضــد املــرأة ومعاقبــة مرتكبيهــا وإنصــاف ضحاياهــا ،ورفــض األفــكار والتقاليــد التــي تحــط مــن
شــأن املــرأة وتنتقــص مــن آدميتهــا ودورهــا ووظيفتهــا.
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الفصل الثالث
دراسة الحاالت
أو ً
ال :حول الحاالت التي تم جمعها
لقــد ت ـ ّم إجــراء مقابــات مــع ( )36امــرأة واجهــت أحــد أو أكــر مــن أشــكال العنــف املوجــه ضدهــا ،مــن الضفــة
الغربيــة وقطــاع غــزة ،منهــا ( )16حالــة مــن قطــاع غــزة ،مــن أربــع مناطــق جغرافيــة يف قطــاع غــزة وتــم توزيعهــا
عــى أربــع باحثــات ميدانيــات ،بواقــع أربــع حــاالت لــكل باحثــة ،فيــا تـ ّم إجــراء مقابــات مــع ( )20امــرأة معنفــة
مــن مناطــق مختلفــة مــن الضفــة الغربيــة( محافظــة نابلــس ،ومحافظــة الخليــل) وقــد تن ّوعــت الحــاالت مــن حيــث
الســن والتعليــم واملــكان والحالــة االجتامعيــة والوعــي النســوي ،كــا تنوعــت مــن حيــث نوعيــة العنــف املــارس
ضدهــن ،وإن ظهــر أثنــاء عمليــة جمــع البيانــات أ ّن مثــة تشــابه واختــاف بــن قصــص الحــاالت التــي ت ـ ّم جمعهــا
واالســتناد عليهــا يف كتابــة هــذا التحليــل .وعليــه فالباحثــة تنبــه أنــه ال ميكــن تعميــم نتائــج هــذا البحــث عــى كل
نســاء أرايض الســلطة الوطنيــة الفلســطينية يف قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة ،وإن كان مــن املؤكــد أ ّن هــذه الحــاالت
مبــا تض ّمنتهــا مــن معانــاة وشــعور بالقهــر واالضطهــاد تعطــي مــؤرشات دالــة عــى املســكوت عنــه يف مســألة العنــف
امل ّوجــه ضــد النســاء وال يصــل إىل وســائل اإلعــام املختلفــة أو إىل ســلطة القانــون ،أو أن القانــون كان أداة الســتغالل
النســاء وضيــاع حقوقهــن أكــر مــن كونــه أداة مفرتضــة لحاميــة حقوقهــن وحاميتهــن مــن األذى والعنــف الــذي قــد
يلحــق بهـ ّن مــن األهــل واملجتمــع.
ثانيًا :تحليل الحاالت:
1.1من حيث الوعي بحقوق المرأة:

كشــفت املقابــات التــي أجريــت مــع النســاء املبحوثــات اختــاف درجــة وعيهــ ّن مبفهــوم حقــوق املــرأة ،وقــد
تراوحــت درجــة االختــاف بــن عــدم الوعــي الشــديد وبــن الوعــي النوعــي الناتــج عــن التعليــم أو حضــور ورشــات
ونــدوات مختصــة يف هــذا الجانــب ،غــر أنــه أيضـاً – يف بعــض الحــاالت -مل يفــرق التعليــم يف اســتدعاء مفهــوم دقيــق
أو شــبه دقيــق ملعنــى حقــوق املــرأة .يف الجانــب اآلخــر ،كشــفت التجــارب العنيفــة التــي تع ّرضــت لهــا املبحوثــات،
خاصــة يف بعــض مناطــق الضفــة الغربيــة إىل بنــاء ميكانزمــات دفاعيــة ذاتيــة واجتامعيــة يف مواجهــة العنــف الــذي
تع ّرضــت لــه بعــض الحــاالت التــي تـ ّم إجــراء مقابــات معهــا ،تنطلــق أساسـاً مــن الشــعور بالقهــر وانعــدام الشــعور
باألمــان والحاميــة ،خاصــة مــن قبــل األرسة ،التــي عــادة مــا تــرد املــرأة العنــف إىل دائــرة العنــف يف أرستهــا ومــع
زوجهــا املع ِّنــف ،فنجــد منه ـ ّن مــن مترســت عــى أســاليب التمــرد والرفــض مبــا فيهــا الــرد عــى العنــف بعنــف،
والتوجــه إىل الرشطــة ،وبنــاء الــذات وقدراتهــا التعليميــة واملعرفيــة مــن خــال التدريــب والتأهيــل وتحقيــق الــذات
مــن خــال العمــل.
2.2من حيث إدراكها لالنتهاكات التي تتعرض لها:

تتشــابه إجابــات املبحوثــات عــن تعريفهــن لالنتهــاك مــع تعريفهــن للحقــوق ،ومل تنتبــه واحــدة منهــن للعالقــة
النقيضــة بينهــا ،كــا أ ّن كل حالــة مــن املبحوثــات ع ّرفــت االنتهــاك ملــا تتعــرض لــه هــي شــخصياً مــن رضب وإهانــة،
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وهــو تعريــف ذايت ،يــدل عــى شــعور مبــا ينقصهــن مــن حقــوق تبــدو له ـ ّن غامضــة مــن حيــث التعريــف ،لكنهــا
واضحــة باملامرســة والســلوك.
3.3من حيث أسباب العنف:

ترواحــت أســباب العنــف عنــد املبحوثــات مــن واحــدة إىل أخــرى ،كــا متايــزات بــن الضفــة والقطــاع  ،فيــا يخــص
العنــف الواقــع عــى املــرأة مــن قبــل االحتــال اإلرسائيــي ،الــذي ال يظهــر بشــكل مبــارش يف قطــاع غــزة ،وقــد مثّــل
االعتقــال ومداهمــة املنــزل واالهانــات يف التحقيــق ويف الســجن تالي ـاً ،أبــرز االنتهــاكات التــي تتعــرض لهــا املــرأة
الفلســطينية يف محافظــات الضفــة الغربيــة ،لوجــود االحتــال اإلرسائيــي بشــكله املــادي ،واالحتــكاك اليومــي الــذي
يحــدث بــن املواطنــن الفلســطينني/ات وجيــش االحتــال اإلرسائيــي .لكــن يف الجانــب األخــر ،املتعلــق باألوضــاع
الداخليــة للمجتمــع الفلســطيني ،كان الوضــع االقتصــادي الصعــب والحصــار وبطالــة الرجــال عــن العمــل هــي
اإلجابــة األكــر حضــورا ً عنــد املبحوثــات ،ســواء يف الضفــة الغربيــة أو يف قطــاع غــزة ،والحــق أ ّن الشــواهد اليوميــة
تفيــد بشــكل مســتمر إىل اآلثــار الســلبية للوضــع االقتصــادي املتدهــور الــذي يعيشــه املجتمــع الفلســطيني والتــي
تنعكــس بشــكل مبــارش عــى أوضــاع األرسة ،وعــى طبيعــة العالقــات الســائدة فيهــا ،وعــى جــودة الحيــاة التــي
تعيشــها األرسة ،األمــر الــذي يــؤدي يف النهايــة إىل خلــق بيئــة منزليــة مواتيــة للعنــف وللعنــف ضــد املــرأة بشــكلٍ
خــاص .وهنــاك عــدد قليــل مــن املبحوثــات أرجع ـ ّن الســبب إىل قلــة التعليــم أو تخلــف املجتمــع.
4.4من حيث القائم بالعنف:

احتــل الــزوج املكانــة األوىل يف مامرســة العنــف ضــد النســاء ،ســواء يف قطــاع غــزة أو الضفــة الغربيــة ،تــاه األخ ثــم
األب ،ثــم زوجــة األب ،مــا يعنــي أن العنــف ضــد املــرأة قــد يقــع مــن املــرأة ضــد املــرأة كــا يقــع مــن الرجــل ضــد
املــرأة مــع االختــاف يف نســبة الشــيوع والشــدة واألدوات املســتخدمة ،لكــن ينبغــي اإلشــارة هنــا أ ّن العنــف الــذي
ميارســه الــزوج ضــد زوجتــه ،هــو يف الغالــب عنــف مركّــب اقتصــادي ،اجتامعــي ،وهــو خليــط مــن العنــف اللفظــي
والجنــي والجســدي ،وقــد ميتــد إىل حرمــان الزوجــة مــن الخــروج مــن املنــزل ومــن زيــارة أهلهــا ومــن مواصلــة
مهــام عملهــا أو دراســتها.
5.5من حيث شكل العنف:

احتــل العنــف الجســدي املرتبــة األوىل يف كل الحــاالت التــي متّــت مقابلتهــا ،وكان هنــاك إشــارة غــر رصيحــة
ّ
ألشــكال أخــرى مــن العنــف تنــدرج تحــت العنــف املعنــوي كالحرمــان مــن الخــروج أو الســخرية ،لكنهــا يف الغالــب
تــي العنــف الجســدي الــذي تن ّوعــت أشــكاله واألدوات املســتخدمة فيــه .ومــن أمثلــة العنــف الــذي اســتخدم ضــد
الحــاالت التــي متّــت مقابلتهــا شــد الشــعر وقصــه ،الــرب يف كل أنحــاء الجســم ســواء باســتخدام األيــدي أو األرجــل
أو األدوات الحــادة كالســكني أو العــي أو الصعقــات الكهربائيــة أو الحــرق.
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6.6من حيث نوعية و األدوات المستخدمة في العنف:

كانــت األيــدي األكــر شــيوعاً يف مامرســة العنــف مــن قبــل الجــاين تلتهــا األرجــل ثــم األدوات الحــادة ثــم الحــرق ثــم
الكهربــاء يف املنــزل ،يف حــن كان العنــف اللفظــي بدرجاتــه املختلفــة مرافقـاً دامئـاً لــكل أشــكال العنــف ضــد املــرأة،
خاصــة أثنــاء الــرب الــذي تتعــرض لــه الزوجــات وهــو أكــر أشــكال العنــف الجســدي الــذي تتعــرض لــه النســاء.
كــا اســتخدم األزواج املعنفــن الســجائر يف تعذيــب زوجاتهــم فقامــوا بإطفائهــا يف أجســادهن بعــد تقييدهـ ّن؛
7.7من حيث كيفية مواجهة الضحية للعنف الممارس ضدها:

احتـ ّـل الصمــت اآلليــة الكــرى التــي تســتخدمها النســاء للتعامــل مــع العنــف املوجــه ضدهــا ،وكان ذلــك واضح ـاً
بشــكل أكــر لــدى النســاء مــن قطــاع غــزة ،فيــا كانــت النســاء مــن محافظــات الضفــة الغربيــة ،أكــر جــرأة يف
الــرد عــى العنــف ســواء باللفــظ أو باملامرســة املاديــة ( َمــن تُــرب تَــرب) ،يليهــا الذهــاب إىل منــزل األهــل
وتــرك األطفــال لــدى الــزوج وهــو مــا يسـ ّمى يف املجتمــع الفلســطيني ب  ( :الحــرد) ،الــرد اللفظــي ثــم الــرد باملثــل
باســتخدام األيــدي غالب ـاً ،ومل تلجــأ الحــاالت املبحوثــة مطلق ـاً الســتخدام آلــة حــادة للــرد عــى العنــف املــارس
ضدهــا .وهــذا يعنــي أن نوعيــة املواجهــة محــدودة غالب ـاً ولحظيــة وال تتناســب مــع حجــم ونوعيــة العنــف الــذي
تتلقــاه ،كــا أنهــا يف الغالــب مواجهــة فرديــة ،ال يســاند الضحيــة فيهــا أحــد ،فتضطــر يف النهايــة إىل القبــول ولــو
جزئيـاً مبــا ميــارس ضدهــا مــن عنــف حتــى ال تســتعدي بقيــة أفــراد األرسة  ،ويصبــح الصمــت هــو الوســيلة األكــر
اســتخداماً لــدى املبحوثــات.
8.8من حيث رد فعل  /سلوك المع ِّنف تجاه الضحية:

أجابــت املبحوثــات عــن هــذا الســؤال بزيــادة كميــة ونوعيــة العنــف الــذي يتلقينــه مــن الجنــاة بعــد قيامهــن بالــرد
عــى ذلــك ،مــا يجعلهـ ّن يف الغالــب ال يكــرر ّن تجربــة الــرد ويلجــأن يف املـ ّرات القادمــة إىل الصمــت منعـاً ملزيــد مــن
العنــف ،الــذي يقــع عليهـ ّن ،كــا أ ّن بعضهــن يعتــر ّن أن الــرد اللفظــي تحديــدا ً هــو نــوع مــن « فشِّ ــة خلــق» كــا
عـ ّرت إحداهــن وإالّ ســتموت.
9.9من حيث تحليل الضحية للعنف الموّ جه ضدها:

تنتهــج النســاء املبحوثــات نهجـاً تربيــرا ً للعنــف املــارس ضدهــن مــن قبــل الرجــال ،فهــن يعتقــدن أن تعطيــل الرجال
عــن العمــل وعــدم وجــود عمــل يحفــظ لهــم كرامتهــم ( الذكوريــة) يجعلهــم ينفثــون عــن غضبهــم وإحباطاتهــم
املتعــددة يف وجــه زوجاتهــم إن كانــوا متزوجــن أو يف وجــه أخواتهــم إن كانــوا غــر متزوجــن ،لــذك فإنهــن يعتقــدن
أن حــل مشــكلة العنــف الواقــع عليهــن تكمــن يف إيجــاد عمــل للرجــال حتــى ينشــغلوا عنهــن .وهــو تفســر نابــع
حملــة أىس ،ورضورة أن تتحــى بالصــر يف أيــام شــدة زوجهــا
مــن أن الثقافــة الشــعبية الســائدة التــي تــرى يف املــرأة ّ
وأن املــرأة األصيلــة هــي تلــك التــي ال تفضــح زوجهــا وال تتذمــر مــن ترصفاتــه وال تشــكوه حتــى ألهلهــا .والحــق أن
هــذه الصــورة هــي صــورة غالبيــة النســاء يف فلســطني كلهــا ،وتلعــب التنشــئة االجتامعيــة الــدور الرئيــس يف إشــاعة
وتعزيــز مثــل هــذا النــوع مــن الثقافــة والســلوك.
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1010من حيث اآلليات المجتمعية والقانونية التي اتبعتها الضحية لمواجهة العنف:

اختلفــت النســاء يف كيفيــة مواجهــة العنــف بــن الرضــا باملقســوم أو الــرد عــى العنــف بعنــف مــوازٍ ،لكنهـ ّن جميعـاً
ك ـ ّن ميارس ـ ّن أشــكاالً متعــددة مــن ميكانزمــات الدفــاع كان الصمــت أبرزهــا ،والــرد بعنــف واللجــوء إىل الرشطــة
يف حــاالت غــر قليلــة قياسـاً بالثقافــة املجتمعيــة الســائدة التــي متنــع النســاء مــن مواجهــة العنــف قانونيـاً والنســاء
أنفســهن يف أحيــانٍ كثــرة يجــدن املــررات الكافيــة مــن وجهــة نظرهــن للقبــول بهــذا األمــر ،خاصــة يف حــال رغبــة
الزوجــة يف اإلبقــاء عــى العالقــة الزوجيــة قامئــة ومســتمرة.
1111وجهة نظر الضحية لمواجهة العنف:

بعــض الحــاالت مل يكــن لديهــا الثقــة الكافيــة بقــدرة القانــون عــى حاميــة املــرأة مــن العنــف ،ولديه ـ ّن اعتقــاد
راســخ بــأ ّن املجتمــع يقمــع املــرأة يف حــال تجــرأت عــى زوجهــا ،مهــا كان ســيئاً معهــا ،ويلعــب وجــود األطفــال
دورا ً حاس ـاً يف تحديــد موقــف األم /الزوجــة /املــرأة املع ّنفــة مــن طريقــة تعاطيهــا مــع هــذا الواقــع ،وغالب ـاً مــا
تحســب األم تحديــدا ً ر ّدات فعــل األبنــاء يف املســتقبل تجــاه طريقــة معالجتهــا للعنــف الــذي تتعــرض لــه مــن قبــل
زوجهــا /أبيهــم وغالب ـاً مــا تحســم هــذه التخوفــات موقفهــا مــن املواجهــة ،فنجــد النســاء يصمــن ســنوات طويلــة
عــى عنــف األزواج حتــى يكــر األبنــاء ويكونّــون مســتقبلهم الخــاص ،لك ـ ّن فرصهــا يف اســتعادة حياتهــا املفقــودة،
تكــون قــد قاربــت عــى االنتهــاء ،يف حــن يســتطيع الــزوج أن يؤســس لحيــاة جديــدة ،دون أدىن حســاب لهــذه
التخوفــات واملشــاعر ويف وقــت يشــاء.
مالحظات عامة:
 1.1أخطــر مــا تطرحــه املقابــات التــي تـ ّم إجرائهــا مــع النســاء املع ّنفــات أ ّن البيــت واألرسة مل تعــد مصــدر األمــان
والحاميــة للمــرأة ،بــل عــى العكــس مــن ذلــك تحتــاج املــرأة إىل حاميتهــا مــن أرستهــا ،خاصــة يف حــال انعــدام
الخيــارات أمــام املــرأة ويف ظــل غيــاب قانــون عــادل ،فالتحــرش الجنــي يقــع يف نطــاق األرسة كام يقــع خارجها،
لكنــه أشــد أملـاً حينــا يقــع مــن أحــد األقــارب وتتضاعــف املســألة يف حــال كان األمــر مــع أحــد املحــارم ،حيــث
تشــعر املــرأة والفتــاة بانعــدام الشــعور باألمــان ،والخــوف مــن اللجــوء إىل الغــر خوفـاً مــن تشــابه األشــخاص،
أمــا اللجــوء إىل الرشطــة ،فغالب ـاً مــا يكــون خيــارا ً بعيــدا ً جــدا ً عــن أ1ذهــان الضحايــا مــن النســاء العتبــارات
اجتامعيــة راســخة ومتوارثــة .تقــول ( س .ط) مــن الضفــة الغربيــة »: :أنــا ملــا أبــوي كان يتحــرش ّيف ،خيــارايت
كانــت قليلــة ،وأكــر يش ممكــن أعملــه ،أحبــس حــايل يف الغرفــة أو أهــرب مــن البيــت عــى الســطح ....مجتمعنــا
ظــامل ودامئـاً يجيــب علينــا البنــات ...حتــى القانــون لألســف مــا أنصفنــي ...أنــا بعيــش بخــوف وقلــق ورح أضــل
طــول عمــري بهــاي النفســية والخــوف مــازم حيــايت»:....
2.2تشــر املقابــات مــع الضحايــا إىل أ ّن العنــف ضــد املــرأة ،ومــا يرافقــه مــن انتهــاكات أخــرى ،مبــارشة أو غــر
مبــارشة ،يشـكّل أحــد أخطــر االنتهــاكات التــي تتعــرض لهــا النســاء ،وأنــه موجــود بعمــق يف الثقافــة الشــعبية
الفلســطينية ،ويعكــس نفســه يف مجمــل تفاصيــل الحيــاة اليوميــة لــأرس الفلســطينية ،وإن اختلفــت الدرجــة أو
الشــكل؛
3.3هنــاك نســاء تعــاين عنفـاَ مركبـاً ضدهــا ،كاملطلقــات ،فاملــرأة املطلقــة تتعــرض للعنــف مــرة باعتبارهــا امــرأة،
ومــرة باعتبارهــا مطلقــة ،ويف حــال وجــود أطفــال فــإ ّن هــذه املعانــاة تتضاعــف بطريقــة كبــرة ،بســبب
اإلجــراءات القضائيــة البريوقراطيــة ،التــي تعيــق حصــول املطلقــة عــى حقوقهــا كالنفقــة وحضانــة األبنــاء ،كــا
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نقــرأ يف حالــة ســهى التــي طلقهــا زوجهــا بســبب عــدم قدرتهــا بشــكل متكــرر عــى مجاراتــه جنســياً فطلّقهــا
وماطــل يف نفقتهــا ونفقــة أطفالهــا؛
4.4غالبـاً مــا تلجــأ املــرأة املعنفــة إىل القضــاء لطلــب النفقــة مــن الــزوج ،بعــد تــرك منــزل الزوجيــة ،وليــس قبــل
ذلــك ،ســواء كان ذلــك مــن املــرأة املتزوجــة أو املطلقــة؛ وغالب ـاً مــا تجهــل املــرأة أ ّن باســتطاعتها رفــع قضيــة
نفقــة وهــي عــى ذمــة زوجهــا ،ومل تــزل تقيــم يف منــزل الزوجيــة ،ويف حــال وقــوع الطــاق ال ترفــع املــرأة
دعــوى النفقــة ،إالّ بعــد فــرة انتظــار طويلــة لعــودة الــزوج عــن موقفــه ،وبعــد أن تكــون قــد اســتنزفت كل
الحلــول للحيلولــة دون توســع درجــة الخــاف؛
5.5ش ـكّل الــزواج بأخــرى ،الطريقــة التقليديــة الشــائعة مــن قبــل الــزوج يف ردع املــرأة ،أو محاولــة إثنائهــا عــن
ترصفــات ال يقبلهــا وال يــرىض عنهــا الــزوج ،ويف حــال متســك الزوجــه مبوقفهــا ،يكــون الطــاق ســاحه األخــر؛
 6.6مــن امللفــت للنظــر أن عــدد ال بــأس بــه مــن النســاء املع ّنفــات يف الدراســة ،كـ ّن متزوجــات مــن أحــد األقــارب،
وأ ّن العنــف الــذي يتعرضهــن لــه مــن قبــل هــؤالء األزواج /األقــارب غالبـاً مــا يكــون أشــد؛
7.7شـكّل املــال ،محــور الــراع بــن الــزوج والزوجــة داخــل األرسة ،وســبباً رئيسـاً للعنــف ضــد الزوجــة تحديــدا ً،
خاصــة لــدى الحــاالت مــن الضفــة الغربيــة ،وكان التهـ ّرب مــن نفقــة األبنــاء مــن قبــل الــزوج ،ســمة بــارزة يف
قضايــا الطــاق الناتجــة عــن عنــف أرسي ،عــى الرغــم مــن الحالــة امليســورة للــزوج؛
8.8أحــد أشــكال العنــف واالنتهــاكات التــي تواجههــا املــرأة ،الحرمــان مــن املــراث ،وهــي تنتــر يف املناطــق
الزراعيــة يف الضفــة الغربيــة واملناطــق الشــالية والجنوبيــة مــن قطــاع غــزة ،والحرمــان مــن املــراث كأحــد
أشــكال االنتهــاكات التــي تتعــرض لهــا املــرأة الفلســطينية ،يــؤ ّدي إىل أشــكال متعــددة مــن العنــف املرتبــط
بــه كالحرمــان مــن الــزواج وتكويــن أرسة منع ـاً النتقــال املــراث لــزوج وأبنــاء غريبــن ،كــا تتأثــر العالقــات
االجتامعيــة واألرسيــة بــن األخــوة واألخــوات ،خاصــة يف حــال لجــأت املــرأة صاحبــة الحــق يف مــراث أبيهــا إىل
املحكمــة ،كــا رأينــا يف قصــة ( ر .ش) مــن ترقومويــا والبالغــة مــن العمــر ( )50عام ـاً.
9.9أظهــرت الحــاالت غيــاب واســع لدعــم ومســاندة األهــل إالّ يف حــاالت نــادرة ،األمــر الــذي يعنــي أن املــرأة
املع ّنفــة تواجــه مشــكالتها بشــكلٍ منفــرد ويف انكشــاف واضــح أمــام املجتمــع ،بــل عــى العكــس مــن ذلــك،
مــارس األهــل يف كثــر مــن الحــاالت عنف ـاً آخــر ضــد بناتهــم املتزوجــات ،تــراوح بــن تحميلهــا مســؤولية مــا
جــرى أو إعادتهــا إىل منــزل الزوجيــة ،أو اســتغاللها يف أعــال املنــزل ،أو االســتيالء عــى دخلهــا ســواء بشــكل
مبــارش أو بشــكل غــر مبــارش مــن خــال مطالبتهــا الدامئــة بتوفــر احتياجــات أفــراد ومســتلزمات املنــزل؛
 1010لعــب تدخــل أهــل الــزوج وتحديــدا ً الحــاة يف الحيــاة الزوجيــة لإلبــن دورا ً كبــرا ً يف توســيع دائــرة الخالفــات
والعنــف داخــل األرسة ،وضــد الزوجــة ،خاصــة يف حــال كانــت تقيــم مــع أهــل الــزوج ،ويف حــاالت كثــرة انتهــت
العالقــة بالطالق؛
تشــر الحــاالت الدراســية املشــار إليهــا وامللحقــة بهــا إىل أ ّن ســيطرة الرجــل هــي ســيطرة بفعــل الثقافــة التــي
تشـكّل الفــرد مــرة ثانيــة بعــد التشــكيل البيولوجــي ،حيــث أن عنــف الرجــل ضــد املــرأة يعــود ألســباب اجتامعيــة
تاريخيــة تعــود إىل ســيطرة الذكــور ،وإىل أســاليب التنشــئة التــي تجعلهــم أكــر ســيطرة وتحكــا ،كــا ترتبــط بطريقة
تفكــر الرجــل وأيديولوجيتــه التــي تــرى أنــه البــد أن يكــون مســيطرا ً عــى األشــياء واملؤسســات وعــى املــرأة أيضـاً
(حســن.)21 ،2001،
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ويــرى (أبــو عليــا )2000 ،أنــه يف املجتمعــات العربيــة تغــرس الكثــر مــن املفاهيــم الجندريــة التحيزيــة ذات الرتجيــح
لصالــح الرجــل مبــا ميكنــه للســر بعيــدا يف مســتوى تســلطه وطغيانــه عــى املــرأة.
وفيــا يخــص املجتمــع الفلســطيني ،فــإن املــوروث الثقــايف االجتامعــي يؤكّــد عــى قدســية األرسة ،وتحريــم مناقشــة
العالقــات الزوجيــة ،وفضــح املامرســات العنيفــة الســيام مــن جانــب الرجــل نظــرا ً لتمجيــد ســلطته الذكوريــة ،حيــث
يعتــر مجتمعنــا أ ّن هــذه القضيــة هــي قضيــة عائليــة خاصــة ،ال يتــم التعامــل معهــا بشــكل قانــوين أو قضــايئ ،وال يتــم
معالجتهــا إال داخــل العائلــة ،كــا يح ّمــل املجتمــع املــرأة الجــزء األكــر مــن املســؤولية عــن وقــوع العنــف املــارس
ضدهــا ،حتــى أ ّن كثــرا ً مــن النســاء املســاء إليهــن يرفضــن االعــراف بتعرضهــن لإلســاءة ،وينكرنهــا ،ويخجلــن مــن
الحديــث عنهــا ،وحينــا تتعــرض املــرأة لإلســاءة فإنهــا تتجــه فقــط ألرستهــا أو أقاربهــا طلبــا للملجــأ أو الحاميــة أو
الدعــم والنصيحــة ،وذلــك خوفــا مــن تعرضهــا للوحــدة والعزلــة االجتامعيــة لــو حاولــت االتصــال بأيــة جهــة أخــرى
لحــل مشــكلتها .لكــن يف الجانــب اآلخــر اإليجــايب ،علينــا أن نعــرف أن تغــرات مهمــة طــرأت عــى موقــف املــرأة
مــن العنــف امل ّوجــه ضدهــا ،خاصــة بعــد التجــارب املريــرة لكثــر مــن النســاء اللــوايت يف األرسة والعشــرة مصــدرا ً
للحاميــة واألمــان ،ورسعــان مــا خــاب ظنهــم .فنجدهــن يخرجــن عــن املألــوف املقبــول واملحمــود ،ويلجــأن إىل
مراكــز الرشطــة ومؤسســات الدعــم القانــوين واالجتامعــي كمراكــز حقــوق اإلنســان واملؤسســات النســوية ،وهــذا
يــدل عــى منــو وعــي نســوي بحقــوق املــرأة رمبــا يكــون بطيئـاً ويف أضيــق الحــدود ،لكنــه يحــدث وينمــو ،ويحصــد
ـرة.
بعــص االنجــازات الصغــرة املبـ ّ
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الخالصة:
نســتخلص مــن كل مــا ســبق أن هنــاك الكثــر مــن املناطــق املعتمــة التــي مل يتــم تســليط األضــواء حولهــا يف ظاهــرة
العنــف ضــد املــرأة يف املجتمــع الفلســطيني ،وذلــك بســبب جملــة مــن املعطيــات واألســباب أه ّمهــا عــدم تبنــي
الحكومــة الفلســطينية سياســات تحــد مــن قضيــة التمييــز ضــد النســاء واعتبارهــا جرميــة يعاقــب عليهــا القانــون،
إضافــة إىل عــدم ثقــة النســاء بالقانــون واملؤسســات الحقوقيــة والنســوية وشــعورهن الدائــم بالعزلــة االجتامعيــة
ســواء مــن قبــل األهــل أو املجتمــع عامــة ،كــا يتضــح لنــا العنــف الجســدي هــو املهيمــن عــى كل أشــكال العنــف
األخــرى ويــؤدي لهــا واعتبــار العنــف األرسي أمــرا ً عائلي ـاً ال يســمح بالتدخــل الرشطــي والقانــوين فيــه.
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النتائج
1.1العنــف منتــر بشــكل أو بآخــر يف املجتمــع الفلســطيني ،ال فــرق يف ذلــك بــن درجــة التعليــم أو عــدد أفــراد
األرسة أو الســن ،فيــا يتســع هــذا االنتشــار يف املســتويات املتدنيــة اقتصادي ـاً مــن األرس ويقــل كلــا تحســن
الوضــع االقتصــادي والتعليمــي مع ـاً؛
2.2ميثّــل الصمــت الوســيلة األكــر اســتخداماً مــن قبــل النســاء املعنفــات للتعامــل مــع العنــف املــارس ضدهــن
بغــض النظــر عــن الفــروق االجتامعيــة واالقتصاديــة؛
3.3وجــود عــدم ثقــة بقــدرة القانــون عــى حاميــة النســاء مــن العنــف ،ناتــج عــن تجــارب غــر إيجابيــة عنــد
التقــدم لشــكاوى إىل جهــاز الرشطــة؛
4.4اعتبــار الوضــع االقتصــادي املتدهــور يف الضفــة والقطــاع بشــكل عــام ،وفــرض الحصــار عــى القطــاع أهــم
أســباب العنــف ضــد املــرأة مــن وجهــة نظــر الضحايــا.
5.5وجــود حاجــة ماســة لــدى النســاء املبحوثــات لزيــادة وعيهــن حــول حقوقهــن كنســاء وكيفيــة حاميــة هــذه
الحقــوق يف حــال تعرضهــا لالنتهــاك؛
6.6وجــود مطالبــات متكــررة مــن املبحوثــات بتوجيــه تدريــب توعــوي للرجــال حــول حقــوق املــرأة يف محاولــة
لتخفيــف مامرســتهن للعنــف ضــد النســاء؛
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التوصيات
1.1تكثيــف ورشــات التوعيــة للنســاء والرجــال خاصــة يف األماكــن التــي ال ميكــن للمواطنــن واملواطنــات مغادرتهــا
بســبب الفقــر وصعوبــة الحركــة وغريهــا؛
2.2إجــراء مســح شــامل مناطقــي لخريطــة العنــف األرسي بشــكل دوري ،مــع اســتخدام هــذه البيانــات بشــفافية
عاليــة ودقيقــة يف الدراســات واألبحــاث الخاصــة بقضايــا العنــف وحقــوق املــرأة وغريهــا؛
3.3تدريب جهاز الرشطة عىل كيفية تلّقى الشكاوى من النساء املعنفات؛
4.4إجبــار جهــاز الرشطــة بنــص القانــون عــى اســتقبال شــكاوى النســاء ومنحهــن الفرصة الكافيــة لحاميــة لحقوقهن
كنســاء دون دفعهــن لالمتنــاع عــن تقديــم الشــكاوى أو ســحبها أو تعطليهــا أو الســخرية مــن محتواها؛
5.5العمــل عــى اســتصدار قانــون مكافحــة العنــف ضــد املــرأة ،يضمــن وجــود توجهــات مــن قبــل الدولــة ملنــع
العنــف وتتبــع مصــادره؛
6.6اإلرساع يف تأســيس وافتتــاح بيــت الحاميــة للنســاء مــع توفــر الرعايــة النفســية والصحيــة واملاديــة لــكل مــن
هــن يف هــذا البيــت حتــى تتمكــن مــن إدارة شــؤون حياتهــا مبفردهــا؛
7.7توعيــة خطبــاء املســاجد بحقــوق املــرأة بشــكل متــوازن ،وتحييــد الخطــاب الدينــي املنــري عــن الجــدل يف قضايا
املــرأة واملجتمــع دون الحصــول عــى االستشــارات الكافيــة لضــان خطبــة مســجد ال تشــجع عــى العنف؛
 8.8رضورة اإلرساع يف ســن قانــون األحــوال الشــخصية حتــى يحســم الجــدل يف كثــر مــن القضايــا اإلشــكالية
املتعلقــة بحضانــة األبنــاء وعــش الزوجيــة والنفقــة وممتلــكات مــا بعــد الــزواج توصيــات الدراســة:
 9.9رضورة وضــع حــد لالنتهــاكات والعنــف الــذي تتعــرض لــه املــرأة الفلســطينية يف جميــع املجــاالت وعــى
املســتوين الرســمي وغــر الرســمي؛
1010رضورة التــزام الســلطة الوطنيــة باتفاقيــة ،كافــة أشــكال التمييــز ضــد املــرأة (ســيداو) التــي تــم التوقيــع عليهــا
مــن قبــل رئيــس الســلطة الوطنيــة الفلســطينية يف العــام 2009؛
1111رضورة إقــرار قانــون حاميــة األرسة ،وذلــك مــن أجــل وضــع حــد لجرائــم قتــل النســاء وأيضــا العنــف ضــد
املــرأة بشــكل عــام؛
1212رضورة سن قوانني توفر الحامية للمرأة من العنف وإيقاع أقىس العقوبات بحق من يقتلون النساء؛
1313رضورة تبنــي قانــون فلســطيني حديــث للعقوبــات يعــي مشــكلة العنــف ضــد النســاء ويعمــل عــى القضــاء
عليهــا ضمــن االلتــزام باملعايــر الدوليــة لحقــوق اإلنســان مبــا يف ذلــك القوانــن األساســية التــي ال متيــز بــن
الجنســن فيــا يتعلــق بجرائــم العنــف األرسي و تجريــم املعتــدي وحاميــة الضحايــا؛
1414تطويــر آليــات تحريــك الدعــوى القضائيــة يف قضايــا العنــف األرسي والعنــف ضــد املــرأة مبــا يضمــن الحــق العــام
ومســاندة ضحايــا العنــف الذيــن ال ميكنهــم تحريــك الدعوة بأنفســهم؛
1515توفــر قاعــدة بيانــات وطنيــة حــول ظاهــرة العنــف املوجــه للنســاء ،وموقع ـاً إلكرتوني ـاً ،بحيــث يشــمل أيض ـاً
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األحــكام القضائيــة الصــادرة يف القضايــا التــي تتعلــق بالعنــف املــارس ضــد النســاء لوضعهــا أمــام املرشعــن
والقضــاة،
1616جمــع ونــر بيانــات موثــوق فيهــا بدرجــة أكــر بشــأن عــدد جرائــم العنــف األرسي والعنــف ضــد املــرأة و
جرائــم الــرف التــي ترتكــب أو يتــم الــروع فيهــا كل عــام؛
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