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Who we are
WCLAC was established in Jerusalem in 1991 as an independent Palestinian, non-profit,
non-governmental organization seeking to contribute to developing a democratic Palestinian
society based on principles of equality and social justice between men and women. By
forging a feminist vision based on equality and social justice, WCLAC has played a
prominent role in addressing gender-based violence in Palestinian society in both private
and public spheres.
For two decades, the Centre’s work has bridged the need to address discrimination and
violence against women within Palestinian society, and the need to support the national
struggle for freedom and independence from Israeli occupation. For WCLAC, both these
issues are crucially important, and indeed, related. The protracted military occupation
of Palestinian lands limits women’s safety, independence, self-determination and blocks
women’s citizenship in a Palestinian nation-state. In addition, national resistance against
the occupation can be a factor limiting women’s development as it treats women’s needs as
being of secondary importance.

Our Vision
WCLAC’s vision is for Palestinian women to live in a safe political, social, legal and
institutional environment within a sovereign Palestinian state that does not discriminate
against them or hinder their social, economic and political progress.

Our Mission
WCLAC seeks to promote the social and legal rights of Palestinian women in line with
international human rights standards and to reverse the negative legacies of discrimination
against them.

Our Strategic Goals
Strategic goal 1: To contribute to the development of both a legislative environment and
specific institutional policies that support, protect and empower women.
Strategic goal 2: To contribute to raising awareness within Palestinian society regarding
gender issues and women’s rights, and to combat negative practices against women.
Strategic goal 3: To extend, improve and provide services to women suffering discrimination
or violence.
Strategic goal 4: To document violations of women’s human rights and to disseminate this
information through reports and position papers locally, regionally and internationally.
Strategic goal 5: To enhance WCLAC’s own abilities, performance and sustainability.
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Preface
Today, nobody would argue whether the so-called “honor” killing exists or not in Palestinian
society. Furthermore, nobody would argue about the seriousness of this problem and its
adverse impact on social cohesion in our society, specifically on the cohesion of Palestinian
families, which represent the core of social cohesion. Rather arguments are all about the
magnitude of this problem, its causes and the best ways to address and eliminate it.
Since its establishment 20 years ago, the Women’s Center for Legal Aid and Counselling
(WCLAC) has focused on addressing gender-based violence (GBV) and developing means
and mechanisms to end this violence against women. Over the years, WCLAC has never
ceased its efforts to develop programs and activities at all levels to contribute to ending
GBV.
It is obvious that killing is the most harsh form of violence against the human being, which
represents a violation of basic humanitarian norms and principles (that ban the violation of
the basic human right to life for whatever reasons and justifications). Certainly, the killing of
women in the name of “family honor” is a form of murder. (It is even a dual murder against
the woman: a murder that ends the woman s life and deprives her of her right to life, and yet
another murder by claiming that she was killed because she violated “family honor,” which
means stigmatizing her even after her death.
Since its establishment, WCLAC has sought to respond to the challenge that this issue
entails. WCLAC has assumed the task of seeking to change the prevailing culture in the
Palestinian society in this regard. This is a colossal task requiring much effort and action in
all directions and at all levels. We had to work on detaching the private “domestic” character
from this issue in order to put it on the social agenda of all agencies and organizations and
build the required networks and coalitions to raise it as an issue in the public discourse and
adjust the course of education and socialization accordingly. This is not an easy task as it
requires persistent effort and perseverance in challenging the stereotyped norms. It also
requires the provision and dissemination of information and facts and for these to be open
for discussion, keeping in mind that the issue at stake here is “honor” killing – an issue that
has been kept by the prevailing culture within the highest degrees of secrecy and ambiguity
and within narrow domestic boundaries.
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Today we proceed in the same way that we chose twenty years ago, when we accepted this
challenge. By issuing this report, we take another stride towards furthering the efforts to
eliminate this problem in order for women to live in a secure and safe environment.
I would like to express gratitude and appreciation to all individuals who contributed to this
report and made it possible. Special thanks are due to field researchers, who have exhibited
a high level of determination and persistence to overcome all difficulties and obstacles and
complete the collection of data and facts in order to be presented to the public in the way
they are.
Maha Abu Dayyeh
WCLAC Director
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Summary
This report was developed with the aim of highlighting the problem of crimes in the name
of so called honor (also known as femicide) during the period 2007-2010. In particular the
report seeks to provide information on: the victims’ age, marital status, number of children,
place of residence, educational level, occupation, cause of death and kinship relation to the
murderer, as well as the socio-economic status of the victims’ families, the education level
and socio-economic status of the killers’ and the alleged reason for the killing.
In the period from January 2007 through to the end of November 2010, WCLAC
documented 29 cases of femicide and nine cases of suicide linked to domestic violence. It
should be noted here that these cases do not reflect the actual number of cases of femicide
and suicide but reflect the number of cases that were brought to WCLAC’s attention for this
documentation project. The actual number of femicides and suicides during this period is
likely to be significantly larger than the number of documented cases.
The report also addresses efforts made by formal and informal bodies to eliminate the problem
of femicide and attempts to examine the obstacles that still constrain the multitude of efforts
to this end. The report then highlights WCLAC’s findings and makes recommendations for
putting an end to women being killed on the basis of so-called “family honor” in Palestinian
society.
The methodology used in the development of this report involved analysing the demographic
data of the femicide cases in the period 2007-2010, as well as trying to address issues that
have not been adequately answered in the documented cases, such as the impact of killing
on the victim’s children and family. The final stage of the research was to conduct two focus
group discussions with institutions involved in activities to combat killing in the name of
“family honor” in order to discuss a key question from this report: Why is this problem still
present in Palestinian society despite the various efforts of state and non-state institutions
to eliminate it?
It is important to note that the figures in the report cannot and should not be extrapolated or
understood as data accounting for all femicide in the Occupied Palestinian Territory (OPT)
but should instead be seen as representative of a particular set of cases during the years
under study. There are several reasons for this, most importantly that the documented cases
are limited to those WCLAC has identified and do not provide the actual number of femicide
cases. We fully believe that this documentation does not include all actual cases of femicide
in the Palestinian society.
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The main findings of the report are the following:
•

Most victims were killed for alleged reasons related to women’s sexuality, claiming
that they damaged family honor, violated the customary moral code or challenged
the prevailing norms and traditions.

•

Femicide is more prevalent against women with low educational attainment compared
to those with higher education.

•

Two thirds of the murdered women in the cases documented did not work outside the
house while there were only one third who worked.

•

Around half of the victims of femicide in the cases documented lived in the villages. We
should note that we could not generalize that, as such, femicide occurred significantly
more in villages than in camps or cities because, as mentioned previously, these
findings cannot and should not be generalized to the issue of femicide but should be
seen as representative only of the cases and years under study.

•

The killer in most cases documented was a first–degree relative, with 17 cases
involving the fathers, brothers and/or husbands.

•

There is a clear, popular condemnation of the crime of femicide – this was the finding
of interviews with families and community members including neighbors, friends,
religious leaders and local officials. Without exception respondents stated their strong
objection to these murders, with some adding that murder is unaccepted regardless
of the reasons. Many remarked upon the adverse consequences on families, children
and society. All the interviewees called for the prosecution of those who commit such
murders.

•

There is an intense negative impact on the victims’ families, which is highlighted
in the report. This requires relevant institutions to take the initiative to offer
psychological and social services to these families in order to help them reintegrate
into their communities.

•

Offenders generally have a low educational and social level, so it is highly important
to target this group in terms of raising awareness of women rights in order to prevent
such killings.

•

Ultimately, the report attests to the crime of femicide still being present in Palestinian
culture, and possibly increasing, despite tremendous and serious efforts by state
and non-state institutions to eliminate it. We all have the responsibility to think
more deeply about the factors that motivate such crimes and develop programs
and mechanisms that would help in curbing the practice of “honor killing” in the
Palestinian society.
9

Introduction
Crimes in the name of so-called “family honor” are one of the most serious forms of violence
against women in Arab societies, where women are subjected to all kinds of violence. The
highest level of such violence is when the woman’s life is threatened and taken away in
the name of defending one’s honor. Women may be killed simply because of suspicions
or rumors about their conduct or practices that are perceived as being against common
traditions, norms and values of the society. These crimes against women are an expression
of double standards and a clear discrimination against them, which is a reflection of the
cultural and social heritage prevailing in society. This heritage is embodied in restricting
the perception of women s honor and chastity to their bodies only (Abdul Rashid and
Makhlouf, 2003).
Oppression against women is still in practice to date in varying forms and degrees. In
addition to physical murder, there is also moral, psychological and social murder, and
women are always the victims.
Even in the third millennium, girls and women are still being killed, or forced to commit
suicide because of suspicions about their conduct or because of the belief that they have
done something that goes beyond the prevailing social norms and morals. Most often, the
killer is a relative: the father, brother, husband or uncle and he is usually offered the benefit
of reduced punishment based on groundless culturally and socially inherited perceptions.
The killer may even be at times seen as a victim on the grounds that his action is motivated
by a need to defend his honor and remove the disgrace (Abdul Rashid and Makhlouf, 2003).
This report was developed with the aim of highlighting the problem of crimes in the name
of so called honor (also known as femicide). It also aims at assessing its magnitude and
consequences for the victim’s family and children and identifying the position of the family
and society from these crimes.
In particular, the report seeks to provide demographic data on femicide victims who were
killed in the period 2007-2010. The report provides information on: the victim’s age, marital
status, number of children, place of residence, educational level, family’s socio-economic
level, victim’s occupation, kinship relation between the victim and her murderer, the way
she was killed, the alleged reason for her killing, and the murderer’s educational and social
level.
The report also addresses efforts made by formal and informal bodies to eliminate this
problem and attempts to examine obstacles that still constrain the multitude of efforts to this
end. Finally, the report documents the findings and WCLAC s recommendations for putting
an end to women being killed on the basis of so called “family honor” in Palestinian society.
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Historical context of femicide
Historically, honor killing of women has been generally associated with the emergence of
the patriarchal system in Asia and Europe. The perception prevailed under this system that
the honor of the family and society is associated with women’s sexuality and that women
should be controlled since they are the source of reproduction and survival, similar to land
and natural resources – the source of food. This perception held that women and productive
resources need to be preserved because they provide the basis of survival for tribal and
feudal societies.
In order to preserve the patriarchal system, it was necessary to preserve the right to property
solely in the hands of landlords and, similarly, preserve the purity of the family tree, which
has the right to inheritance. Consequently, it was necessary to control women’s sexuality by
preserving their chastity and purity (Ali, 2001).
Historically, a man’s honor has been linked to his land that produces food, as well as to
the chasteness of women who produce children. Perceptions of honor, chastity, shame and
disgrace have evolved to reflect this reality in the context of defending the basis of survival.
Men would kill to defend the land and would kill to defend women. And the killing would
be justified by the violation of the solid moral code that is built around sexuality.
The norm of honor killing that emerged from within this code and that regulated social
relations in these primitive societies is still practiced to a varying extent in various parts of
the world (Ali, 2001).
Femicide has been associated with preserving men’s honor and maintaining the masculine
systems that still exist in different regions of the world such as China, India, Pakistan, Middle
East tribes, and Mediterranean countries such as Palestine, Lebanon, Turkey, Greece, Italy,
Spain and Morocco, as well as in Southern Europe, and Latin America (ibid).
Another trend in the discourse on the killing on the basis of the so-called “family honor”
appears in academic literature and reports produced by international organizations and
human rights activists. This line of thought indicates that the problem of “honor killing” is
not limited to a certain society or culture, but is rather prevalent around the world, including
western and eastern societies, regardless of the prevailing cultural traditions or religious
beliefs. In this context, the Special Rapporteur of the United Nations on Human Rights
noted in his 2003 report that the so-called honor killings occur in countries like Brazil,
Denmark, Egypt, Iraq, Israel, the occupied Arab territories, Jordan, Kuwait, Lebanon,
Morocco, Netherlands, Pakistan, Qatar, Sweden, Syria, Turkey and Yemen.
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The difference lies in the way how these countries handle cases of honor killing in legal and
social terms (Ali, 2001).
In Arab societies, honor killing is practiced for reasons of violation or suspected violation
of moral codes adopted by the Arab tribe, which provide that chastity is a requirement for
women only. In this harsh and tenacious sentence, Arab norms and laws are overlooked, and
at the same time, religions, which provide for equal penalties between men and women, are
also overlooked.
This crime is still practiced in the Arab region, and the offender is usually treated as a
hero that has achieved the “will” of the tribe and defended his “honor” and thus he may be
granted by judges mitigating circumstances on the grounds of anguish and psychological
pain suffered by the offender for murdering his own daughter or sister. In many cases, the
society stands in favor of the crime and commends the act of the offender, while the victims
body lies with her blood and flesh all mixed with mud. The police and security services do
not investigate the elements of murder according to the usual norms of justice.
No complaints are heard and there is no questioning of the proportionality of the simple
mitigated punishment with the heinous crime committed against the victim (Abdo, 1999).

Methodology of report development
First of all, the reporting period was defined to be 2007-2010 because studies and reports on
femicide have been developed for the previous years. In 2001 WCLAC developed a study
titled “Femicide in the Palestinian Society” and the Palestinian NGO Forum for Combating
Violence Against Women (Al-Muntada) also developed a report on femicide, which was
titled “Femicide Crimes in Palestine in the Period 2004 - 2006.”
Demographic data related to age, educational level, occupation, place of residence, number
of children, kinship between the victim and the killer, and the way the murder was committed
were recorded for each year in a separate table. Then data related to each variable were
collated for the four years in one table. Focus was made on the type of life that the victims
had and their relation with their husbands and families. The characteristics of the offender
were also examined in terms of educational and social level. Finally, the impact of femicide
on the victim’s children and family was discussed.
The methodology used in the development of this report involved the organization of group
discussions with field researchers who were tasked with the documentation of femicide
cases. An in-depth discussion was held on issues that had not been adequately addressed in
the documented cases, such as the impact of the killing on the victim’s children and family.
Answers were given to some questions that surfaced while reviewing the documented
12

cases. Another session of group discussion was held with the field researchers to obtain
information on successes they have achieved during the documentation of femicide cases,
in addition to problems and obstacles that still hinder the documentation process. The group
discussion also aimed at identifying the researchers’ views as to what needs to be done with
the families of the victims following the documentation of their cases.
Finally, two focus groups were held with institutions involved in activities to combat killing
in the name of “family honor” in order to address a main question in this report: Why is this
problem still present in the Palestinian society despite the various efforts of state and nonstate institutions to eliminate this practice?
The focus groups also aimed at agreeing on a set of recommendations and proposed
strategies to curb the problem while seeking to eliminate it completely.

WCLAC history in the documentation of honor killing cases
Since its inception, WCLAC has always had a strong stand against GBV. In many cases,
women in our society are subjected to threats to their lives for various reasons and a number
of those seek protection. WCLAC has responded to the needs of this group of women by
offering social and legal services and protection to them through contacts and cooperation
with official and non-formal bodies, as well as influential figures, in the absence of special
shelters to protect these women from being killed (Kevorkian, 2001).
WCLAC s special focus on cases of femicide on the basis of “family honor” dates back to
the beginning of 2000. The first product of this focus was the publication of an analytical
study by WCLAC investigating the issue of femicide in the Palestinian society. This study
was conducted by contacting women living under the threat of being killing or who had
been subjected to an attempt on their lives. These cases had received services from WCLAC
social workers, who utilized their professional expertise and contacts with different public
institutions, including the police, to ensure that appropriate measures were taken to protect
these women and ensure their safety in the future.
The 2001 study underscored the urgent need to research and document femicide cases, since
the elimination of this problem will require a strong and extensive understanding of its
dimensions (Kevorkian, 2001).
Since that time, WCLAC has been training field researchers on the documentation
methodology and monitor their work on the identification and documentation of femicide
cases.
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The documentation of femicide cases by WCLAC has gone through different stages. At
the beginning of this work, it was difficult to find researchers who were willing to work
in this area because researchers were hesitant and worried about contacting the families of
murdered women and feared that the society would not accept them raising these issues. In
addition, the victims’ families were also reluctant to be interviewed by field researchers and
give them the required information. There has been a tendency to keep all the details on the
victim, the family and the killing incident in secrecy.
Over time and with the accumulation of experience, the work of WCLAC researchers on
the documentation of femicide cases has developed significantly owing to an increased
awareness within the Palestinian society on the importance of raising the issue of femicide
for discussion. This development in social perceptions about the issue is the result of
extensive efforts of women’s, human rights and media institutions. It also became easier to
identify and contact victims’ families as these crimes are now being addressed in the media.
At the start of WCLAC’s work on this issue identification and contact of families was done
through social relations and key informants in refugee camps, villages and towns. Hence
crime-related details on the incident, the victim, the family and other aspects have become
more accessible to field researchers.
WCLAC has become a main source of information related to femicide cases in Palestinian
society. Several women’s human rights and media institutions, as well as researchers and
academics, both at the local and external levels, are now approaching WCLAC to request
information related to GBV in general and femicide in particular in the Palestinian context.
WCLAC’s continued work on the documentation of cases of femicide committed in the
name of “family honor” is based on a strong belief in the importance of the documentation
process, which helps reveal the magnitude of abuse against women, allows the development
of a database on women/girls murdered, and provides estimates on the number of femicide
cases. In addition, the documentation process may provide indications on motives and
reasons leading to the killing of women and the way such murders are committed. Most
importantly, the documentation seeks to improve protection and support services to women
whose lives are threatened. The ultimate goal of this documentation is to use the obtained
information for lobbying and advocating for law amendments and enactment and
policy/strategy development with a view to eliminate the problem of femicide in the
Palestinian society by mobilizing support of decision-makers in the different ministries and
lobbying with members of the Palestinian Legislative Council (PLC).
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Successes and obstacles still facing field researchers in the documentation
process based on WCLAC experience
The pioneering experience of WCLAC in the documentation of cases of family honor killing
is discussed in this report, emphasizing the pressing need to keep monitoring the problem,
reveal all related facts and convey these data and indicators to competent and responsible
bodies in order to allow the development of mechanisms and laws aimed at eliminating this
type of crimes. To date, many competent and societies are reluctant to address the problem of
femicide on the basis of “family honor,” while the few institutions documenting such cases
primarily focus on statistical aspects and fail to conduct comprehensive documentation that
can provide useful information to feed into lobbying and advocacy efforts.
The discussion of WCLAC s experience with the documentation in this report aims at putting
this experience before professionals with the relevant specialization and expertise in order
to obtain feedback from report readers. This is envisaged to promote concerted constructive
efforts to advance WCLAC s work in this field and improve the documentation process.
The more accurate and credible this work is, the more effective it will be in advocating
and mobilizing efforts to end the problem of femicide on the basis of the so-called “family
honor.”
In order to examine WCLAC s experience in the documentation process, a series of regular
consecutive meetings were held with the field researchers who have been involved in the
documentation. The following topics were discussed in these meetings:
•

How femicide cases are identified and how they are documented; what sources are
sought in the documentation process.

•

Successes achieved in terms of gaining experience in the documentation of cases.

•

Problems faced by field researchers in the documentation process.

•

Next steps in the work with victims’ families following the documentation process.

Identification and documentation of femicide cases and sources of information
sought
All field researchers reported that they identify femicide cases from the media, since all
types of media, audiovisual and print, are now addressing and discussing femicide cases. In
previous years, in contrast, the researchers used to identify femicide cases from the residents
of the refugee camp, village or town or through their relations and informants. According
to them, media coverage of honor killing cases was not observed in the past for various
reasons, including:
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•

Lack of courage to raise these issues, which used to be surrounded by secrecy on the
part of families and official bodies alike.

•

Lack of interest in this issue in the past because the mentality used in dealing with
the issue tended to justify the killing and consequently, there was no motivation to
raise and challenge the issue.

•

The perception of killing in the name of “family honor” as a taboo that should not be
discussed, since it is to a certain degree linked to women’s sexuality.

With regard to the second question on how the documentation process is carried out, the
researchers stated that once they hear about a femicide case, they go to the related location
and conduct interviews after explaining the objective of this documentation and by whom it
is commissioned, i.e., WCLAC. Interviews are carried out with the victim’s family and all
related persons, including her friends, neighbors, colleagues and schoolmates. Interviews
are also conducted with the relevant official bodies (including the police and lawyers) to
collect information on the incident and the fate of the offender and any details of the incident
that could not be obtained from unofficial parties.

Successes achieved by field researchers throughout their work on documentation
The researchers talked about their experience in the documentation process and successes
achieved. They indicated that at the beginning of their work in this field, they faced many
problems in obtaining information and the documentation of cases used to take them a lot of
time and effort. In recent years, however, access to information has become easier, because
of the skills they acquired in communication with the family and official authorities, as
well as their improved skills in the documentation methodology over the long years of field
experience and work with victims’ families. Furthermore, the documentation process has
become easier these days because femicide cases are now addressed in various forms of
mass media. As a result, the researchers explained that they have preliminary information
about the case before approaching the family of the victim, which helps them communicate
with the family and conduct the documentation process.
Families of victims are also now more open to talk about the issue because of a relatively
higher level of awareness due to the efforts of women s, human rights and media institutions.
According to the researchers, families often perceive WCLAC as a supporter, a friend that
feels their plight. They also perceive the interview with the field researcher documenting
the case as a type of psychological debriefing and expression of pain they are suffering due
to the murder. They also believe that WCLAC is genuinely working for the elimination
of femicide. On the other hand, the researchers reported that official authorities, too, have
become more cooperative with them in providing information on cases of femicide because
of the trust and credibility that WCLAC is now enjoying on part of these institutions.
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Problems faced by field researchers in the documentation process
Despite progress achieved at the level of their professional performance in documenting
femicide cases, field researchers still face some problems and obstacles. A major issue is
that the police sometimes do not demonstrate cooperation, especially when the director
changes. This problem becomes less significant when the researcher and the police officer
are acquaintances at the personal level.
Another problem that may face the researcher is when the family hide the truth and fail to
cooperate with the researcher. In many cases, tremendous efforts need to be exerted and the
researcher may have to carry out repeated visits to the family in order to obtain the required
information for the documentation process.
A third problem is faced when the researcher is not allowed the chance to meet the
interviewees in person without the presence of others. This situation reduces the possibility
to obtain correct and accurate information. The researchers indicated that it is more difficult
to interview men for the documentation process. On occasions, researchers explained that
it can be very difficult and even risky to interview the family. The researchers also pointed
to another problem related to the accuracy of information gathered, when contradicting
accounts of the situation are offered in some instances because of interviewees’ hesitation
and fear to give accurate and correct information.

What should follow the documentation and what should WCLAC offer?
The field researchers noted that the documentation process is very important as it helps in
gathering information on victims and details on the incident, offender and family. Such
information and details have a significant role in the lobbying and advocacy process with
decision-makers with the aim to eliminate the occurrence of such crimes in the Palestinian
society. However, the documentation process is not enough according to them. It is also
important to work with the family of the victim, particularly her children, because they will
suffer from so many problems following the incidence of murder. In many cases, children
will develop behavioral changes, such as nightmares, sleeping disorders, bedwetting,
withdrawal, depression and other psychological and social changes. All these symptoms
will require curative interventions. Often the low economic situation of the victim’s family
prevents them from seeking costly treatment. Therefore, they recommended that WCLAC
and other specialized centers should offer the needed medical treatment and intervention
free of charge to victims’ children and family members.
It is important to continue working with victims’ families as members of these families
may go through difficult stages of psychological stress that may reach the level of suicidal
thoughts. Therefore, WCLAC should offer these families the required help or refer them to
other specialized institutions. The researchers recommended that material support offered
17

to these families because their economic status is low and will become even worse in the
absence of the provider, who is often the offender.

Data related to femicide cases documented in the period 2007 - 2010
This part of the report provides details on femicide cases in the period 2007 through to
the end of November 2010. Murder cases will be examined and analyzed by each year
separately. Next, data will be collated and the total outcome for the past four years will be
presented in consolidated tables per each variable under study.
In the separate analysis per each year, data will be presented on women’s age, marital status,
number of children, place of residence, educational level, occupation, kinship relation
between the victim and the murderer, and the way the murder was committed. In addition,
data will be presented on the murderer’s educational level and occupation when such
information is available, in addition to the economic situation of victim’s families.

Sources of information gathered on femicide cases
In the documentation process, field researchers relied on various sources to collect the
largest amount possible of information in an attempt to obtain as true a picture of what
happened as possible. The researchers also conducted interviews with official bodies, such
as the police, governor’s office, general prosecutor’s office, members of political parties and
professionals such as social workers. On some occasions, safe homes were approached for
information. Interviews were conducted with members of victims’ families, including: the
father, mother, husband, brothers, sisters, and sometimes their children. In a few cases, the
researchers had to interview other acquaintances, such as neighbors and friends. In some
cases, information was sought from religious or tribal leaders.
In the period from 2007 and through end of November 2010, WCLAC documented 29
cases of femicide and 9 cases of suicide. It should be noted here that these cases do not
reflect the actual number of cases of femicide and suicide but reflect the number of cases
that reached WCLAC’s attention. The actual number of femicide and suicide cases might
be larger than the number of documented cases. It is also important to note that the analysis
included all femicide cases and only part of suicide cases. The latter are mainly cases where
the analysis of the documentation clearly indicated that the victim was forced to commit
suicide or the case was a murder not a suicide. In the remaining suicide cases, it was not
fully clear if the victims were forced to commit suicide by their families, although based on
the documentation collected we have the grounds to suspect that the victims in suicide cases
were often forced to take this decision.

18

The majority of the documented cases were in the West Bank, with only two cases
documented in Gaza in 2008. We believe the reason for this discrepancy is not that Gaza has
a small number of femicide cases but rather that the situation of almost complete isolation
of Gaza from the West Bank has hindered the ability to obtain accurate information on the
situation in Gaza. In practice, the two documented cases reached our attention, so we sought
to document them.

Data on cases of killing in 2007
The number of femicide cases documented by WCLAC in 2007 was 8.
The number of suicide cases documented in the same year was 3.
Age
Marital status
Place of residence
Educational level

Occupation
Kinship relation
between the victim
and her murderer

The way the victim
was killed
Number of children

- A one year old girl child
- All other cases ranging between 23 and 52 years old
- 1 child
- 6 ever married
- 1 single
- 4 in villages
- 4 in towns

- 1 illiterate
- 2 elementary school
- 3 preparatory school
- 1 secondary school

- In 6 cases, the victim was not working outside the
house
- 1 worked outside the house
- 2 murdered by their brothers
- 1 murdered by her father
- 1 murdered by her cousin (uncle’s son)
- 1 murdered by her cousin (aunt’s son)
- In 1 case, the perpetrator was not identified
- 2 murdered by unrelated strangers
- 4 by shooting
- 2 by strangulation
- 1 by stabbing
- 1 found cut in pieces and strangulated
-0
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Data on cases of killing in 2008
In 2008, WCLAC documented 5 cases of killing.
Age

- Victims’ ages ranged between 22 and 29 years

Place of residence

- 1 in a village
- 3 in towns
- 1 in a refugee camp

Marital status

Educational level
Occupation
Kinship relation
between the victim
and her murderer
The way the victim
was killed
Number of children
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- 1 single
- 3 married (one was divorced from her first husband)
- 1 divorced

- 3 preparatory school
- 2 secondary school

- 1 worked outside the house
- 4 did not work outside the house

- 1 murdered by her father
- 1 murdered by her brother
- 1 by unrelated person
- 2 murdered by their fathers jointly with brothers

- All 5 were strangulated. In one case, the victim was
burned by gasoline in addition to strangulation. In
another case, the victim was beaten severely until she
lost her vision and was then strangulated.
- The total number of children who lost their mothers
was 4.

Data on cases of killing in 2009
In 2009, WCLAC documented 9 cases of killing, including two suicide cases, which were
treated as murders because the data indicated that the victims were poisoned to death.
Age

- Victims’ ages ranged between 17 and 40 years

Place of residence

- 2 in refugee camps
- 5 in villages
- 2 in towns

Marital status

Educational level

Occupation

Kinship relation
between the victim
and her murderer
The way the victim
was killed

Number of children

- 4 married
- 2 single
- 1 divorced
- 1 widow
- In 1 case, the marital status was not documented

- In 1 case, the educational level was not documented
- 1 illiterate
- 1 elementary school
- 3 preparatory school
- 2 secondary school
- 1 diploma
- 3 did not work outside the house
- In 2 cases, the occupation was not documented or
they did not work outside the house
- 4 worked outside the house (one of those did
embroidery works from her home)
- 2 murdered by their fathers
- 2 murdered by their brothers
- 1 murdered by her husband
- One murdered by her nephew (sister’s son)

- 4 were strangulated
- 3 were given poisons to drink
- 1 was stabbed, reportedly 25-30 times
- In 1 case, the killing method was not documented
- The two cases recorded as suicide were documented
as taking a poisonous material to commit suicide (in
one of these two cases, the victim was reportedly
strangulated by her mother or died because of a
stroke)
- The number of children per family ranged between
one to seven children. The total number of children
who lost their mothers was 20.
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Data on cases of killing in 2010
In 2010, WCLAC documented 6 cases of killing and four other cases as suicide.
However, in this section, data analyzed relate to the cases of femicide in addition to
one of the cases recorded as suicide, where the examination of the details indicates that
the victim was killed by means of hanging.
Age

- Victims’ ages ranged between 13 and 38 years

Place of residence

- 4 in villages
- 2 in refugee camps
- 1 in a town

Marital status

Educational level

Occupation

Kinship relation
between the victim
and her murderer

The way the victim
was killed

Number of children

- 3 single
- 4 married, including one who has been married four
times

- 3 elementary school
- 2 preparatory school
- 1 secondary school
- In 1 case, the educational level was not documented
- 3 did not work outside the house
- 1 worked at home in sewing
- 1 worked in farming in Israel for long periods of
time but was not working in recent times
- In 1 case, the occupation was not documented
- 1 was a grade 7 student

- 4 murdered by their husbands
- 1 murdered by her brother
- 1 was murdered by her sister jointly with her friend

- 2 were strangled
- 1 was stabbed in her chest three times
- 1, pregnant in her 5th month, was burned by a gas
cylinder along with her children and some of the
children sustained severe injuries and deformities
- 1 was poisoned
- 1 was thrown from the fourth floor
- 1 was documented as suicide but the records say that
she was found hanged by a laundry rope on top of the
family’s house

- The number of children ranged between one to seven
children per affected family. The total number of
children who lost their mothers was 16.

Overall data related to victims by year and variables
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Data on age of girls and women victims of femicide during the reporting period:
Year

2007

< 20 years 20- 30 years 30 -40 years 40- 50 years > 50 years
1

5

-

-

2

5

-

-

2008

-

5

-

2010

1

3

3

2009

Total

2

2

4

15

-

-

-

8

-

-

2

The youngest victim of femicide during the period 2007-2010 was a one-year old female
child, who was killed by her father because he had suspicions that she is not his daughter.
He murdered her by stabbing her five times. There was an incident when the father hit the
baby several times when she was two months old.
The oldest victim was 53 years of age and was killed in 2007 by the wife of her brother and
two persons with no kinship relation to her.

Data on the marital status of the victims:
Year

Child

Single Married Divorced Widow

2007

1

1

6

2009

-

2

4

2008

2010

Total

-

1

2

1

2

6

3

4

17

-

1

1

-

2

-

-

1

-

1

Not documented
-

-

1

-

1

As seen in the table above, the largest proportion of females killed during the past four years
were married (17 out of 29), followed by single women, divorced women and widows.
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Data on the educational level:
Year
2007

Illiterate Elementary Preparatory Secondary Diploma Not
or above documented
1

2

3

1

-

2008

-

-

3

2

-

2010

-

3

2

1

-

2009
Total

1
2

1

3

6

11

2

One was not
documented
and one was
a child
-

1

6

1
1

1

3

The table above indicates that the educational level of the victims was generally low, with
19 having educational level up to preparatory school and only one with a post-secondary
diploma.

Data on the occupation of women murdered in the period 2007- 2010:
Year
2007

2008

2009

2010

Total

Worked outside Did not work Not
the house
outside the house
documented

1

1

4

2

8

6

4

3

3

16

-

Other remarks
One was a child

-

-

1

One was a student

2

3

-

2

As seen in the above table, one can conclude that the majority of murdered women did
not work outside the house (16), while there was only 8 women who worked. Four of the
women who used to work were involved in the picking of vegetables and crops in Israel, one
worked as a housemaid, two worked in beauty salons, one as a teacher and one worked on
an embroidery machine from home.
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Data on victim’s place of residence:
Year

Refugee camp

Village

Town

2008

1

1

3

2007

-

2009

4

2

2010

5

2

Total

4

2

4

5

1

14

10

The proportion of femicide cases occurring in villages in the past four years was the
highest, with 13 cases recorded in villages. However, it would not be appropriate to make
a generalization that femicide occurs in villages more often than in towns or refugee camps
because these data are limited to the past four years only and also because these numbers do
not reflect the actual number of such murders as explained above. The cases analyzed here
are only those documented by WCLAC.

Data on kinship relation between the victim and the murderer:
Year
2007

2008

2009

Brother Father Husband Brother
Another
and father relative

Unrelated other

1

1

2

1

-

-

3

2

-

2

2

1

-

2

-

2 took
poisons

1

-

2

2010

1

-

4

-

Total

6

4

5

2

-

1 sister and her
friend
6

3

-

1
hanged
3

Apparently, the murderer in most cases of femicide occurring in the period 2007-2010 was a
first-degree relative, with 17 cases involving the father and/or the brother or the husband in
the role of the murderer. This reaffirms what has been discussed in the historical context to
the effect that women’s body and “honor” are the property of men, who may kill the woman
using the pretext of defending their own “honor”.
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Data on the way the murder was committed:
Year

Shooting Strangulating Stabbing

2007 4

2

1

2009 -

5

1

2008 5
2010 -

Total 9

-

2
9

-

1
3

Cutting in Taking Burning Throwing
pieces and poisons
from
a
strangulating or
height
hanging

1

-

-

-

-

3

-

-

-

1

-

2
5

1
1

1
1

The table indicates that the most common methods used in these murders were strangulation
and shooting – 9 cases each. A noteworthy finding is that in some of the documented
femicide cases, more than one method were used for the same murder. For instance, the
victim in some cases was strangulated then shot dead. In another case, she was strangulated
then burned. In a third case, she was beaten to death and then cut to pieces. In another case,
the strangulation was followed by hanging and in another, the victim was beaten until she
lost her vision, then she was strangulated. The use of multiple methods, especially after
the murderer was sure of the victim’s death, is an indication of the high level of rancor,
determination to kill and intention to maim the body.
It is also noteworthy that the bodies of many of the victims were disposed of by throwing
them in remote spots, in the woods and sometimes next to dumpsites.

Reasons for the killing as reported by people
Analysis of femicide murders documented by WCLAC in the period 2007-2010 and
examination of reasons leading to the killing reveal that the killing was committed on the
basis of doubts and suspicions, mostly accusing the victims of having sexual relations with
strangers. However, and according to interview’s accounts, investigations revealed that
these women have never committed any act that violates the commonly accepted notion of
honor. In one of the cases, the woman was killed because she was caught with a stranger
in a mountainous area. In another case, the stated reason for the killing of the woman was
based on defending honor without giving any details, but the investigation revealed that she
has never committed any wrongdoing and the murderer based his act on people’s suspicions
and accusations that the victim used to go and meet some people in another town outside
her place of residence.
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In a third case, it was reported by people that the woman was killed to prevent the disclosure
of the sexual abuse she was subjected to by her brothers and father. Her killing was also
thought to be the best way to deprive her from her share in the inheritance.
In a fourth case, a woman was killed because of suspicions that she had an affair with
another man. In a fifth case, the woman was killed because she found out that her husband is
having an affair with another woman, so he killed her to prevent the disclosure of the issue.
In another case, it was found that the husband killed his wife because he hates females. He
also asked his sons to poison their sisters in order to get rid of them.
By reviewing the documented reasons that have been mentioned by victims’ families, it is
clear that the stated reasons are predominantly related to women’s sexuality, and all that
was said was no more than suspicions and doubts that have never been proved. On the other
hand, women’s sexuality and honor are perceived to be the property of men and thus men
have the responsibility to defend the “honor” of women. This is in line with what has been
stated in the examination of the historical context of femicide in this report to the effect that
a woman’s honor belongs to the man and that he has the duty to defend it similar to any other
property under his protection. Moreover, the analysis reveals that women are sometimes
murdered and forced to pay their lives in order to conceal crimes perpetrated by men in the
family, such as sexual relations with other women, sexual abuse against the victim herself
and the fear of exposing hideous acts of males in the family, or because males in the family
are afraid that women will demand their right to the inheritance. In other words, the victims
pay the price of crimes they never committed!

The position of families and the community towards the killing
Interviews with the family, neighbors and friends, as well as with official and religious
figures, indicated that there is an obvious rejection of femicide crimes. Everybody without
exception stated their strong objection to these murders and some stated that murders are
unacceptable regardless of the reason. They recalled the adverse consequences on families,
children and society, all the interviewees agreed on rejecting the use of killing for any reason
and demanded for prosecution of those who commit such type of crimes.

Crime consequences
Through the review and analysis of cases and interviews with victims’ families with regard
to the consequences of the killing, it was found that all families where such murders occurred
have become to suffer from social isolation from their neighbors, the surroundings and the
community where they live because of gossips. According to them, such decision was taken
by the family itself or came as a response to the way they are treated by the surroundings.
Members of these families have become more inclined towards withdrawal and staying
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home, taking an internal decision not to engage with members of other families. In result of
the various gossips and interpretations, the families’ reputation was hurt and often distorted.
Families are also disintegrated as a result of the killing because the murderer is most of
the time from the same family. This has lead to confused feelings among family members,
especially when the victim is the daughter and the murderer is the son, or when the victim is
the mother and the murderer is the father.
In cases, where the mother was killed, the consequence for the family was in the form of
disintegration after the death of the mother and the imprisonment of the father. In such
cases, children have lost both parents in one moment. In some cases, the children were
handed over to the Ministry of Social Affairs (MoSA) to provide them with care. In other
cases, part of the children remained at home and part moved to live with their grandparents
either from the mother’s or father’s side.
The negative effects of the killing of the mother on her children were more prominent. In a
number of families, young girls became responsible for home chores and had to drop school
in order to assume roles that are not designated for youngsters, such as caring for their
younger siblings.
In cases, where the murder was committed in the presence of children, the negative
consequences were more prominent. According to the researchers, children were shocked
by the incident and the negative consequences may develop more severe complications in
the future.
In a case, where a mother was killed, one of her children wished to die and join his mother.
It was found that children in school do not call the child by his name but rather by the
nickname “the boy whose mother was murdered.” This has a harsh impact on the children’s
psychology and causes their withdrawal from the school community according to reports by
the interviewed women.
In cases, where children witnessed the killing of their mothers, children have been suffering
from behavioral and psychological changes, such as nightmares, bedwetting, withdrawal,
crying and shouting all the time, and in many cases, children develop signs of depression
according to what was reported in the interviews.
Some of the families have been affected economically by the incident because the murderer
was the only provider. Thus these families have been suffering from need and hunger in
addition to psychological and social suffering.
Girls whose sisters were killed also suffer from shock and some of them have suicidal
thoughts. In other cases, they blame themselves because they failed to intervene to defend
the lives of their sisters.
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The social surrounding, including neighbors and relatives, also suffer from confusion
resulting from the killing incidents. In the interviews, many of those stated that they are
shocked by the incident, especially that the victims have had good reputation. In other cases,
the interviewed women and girls expressed worries about their situation, believing that their
lives have become endangered and that they do not sense security and stability in their lives
anymore.
In cases, where a brother killed his sister, there was a clear division in the position of
different family members and confusion in some of them. The family expressed confusion
and indecision regarding how they will relate to the brother – for example, will they visit
him in prison? Should they decide to boycott him?
The above account point to the different and diverse consequences that the killing incidents
have. Some consequences relate to the family’s unity. In most cases, the family will become
divided geographically and psychologically. Members of the affected family may suffer
from social isolation and withdrawal, accompanied by psychological effects, such as
feelings of anger, self-blame and a sense of powerlessness.
The examination of cases revealed a negative outcome for families at the economic level.
The victims’ families in many cases lose their main and often only provider, who used
to shoulder the main responsibility for earning a livelihood. In view of the fact that most
families affected by such killings are already poor, this new situation makes it worse for
them and aggravates their poverty.
The negative effects were more prominent in children, especially those who witnessed the
crime. Therefore, the field researchers who interviewed the families recommended that these
families are in need for assistance and psychosocial support. It is of particular importance
to work with victims’ children in order to remedy the effects of the incident on them and
help them cope with the new difficult situation and adverse consequences resulting from the
murders and the loss of their mothers.

Murderers’ educational level
By reviewing the information gathered on the educational and social status of the offenders,
it was found that they generally have a low educational level. In most cases, their educational
attainment was limited to the elementary education stage. In few cases, the offender
completed the preparatory stage. In one case only, the offender was a university student and
in another case, he completed his undergraduate education (BA degree).
The social status of all offenders was low. Most of them suffer from alcohol and/or drug
abuse. In some cases, they were drug dealers and have been in prison for this reason. On the
other hand, some of them had had suspicious contacts with the Israeli occupation.
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Economic status and living standards of victims’ families
This section of the report pays attention to the economic status of victims’ families. These
families live in hardship in all aspects and forms. They live in crowded housing; suffer
from economic hardship affecting the place and its occupants, and experience psychological
distress resulting from disruptive relations. Hence most of the victims used to live in hardship
and were deprived from the most basic humanitarian needs.
By examining the documented cases during the period 2007-2010, it was clear that the
economic status of victims’ families was very low. Their housing conditions were very tough,
with the entire family living in one or, at best, two rooms that can hardly accommodate the
large numbers of their occupants. Some of these houses had a tin roof and in some, the floor
was without tiling. The houses never see sunlight.
The furniture is very poor and sometimes, basic commodities to manage daily life
requirements are lacking. Some of the families were dependent on external assistance or
child allowances offered to holders of Jerusalem ID cards. However, these amounts are very
little and cannot meet the different demands of daily living.

Some aspects of victims’ lives
The lives that the victims had were not much better than their fate, which is the death sentence.
The documentation revealed that many of the victims have lived in hardship, oppression
and slow death. They were often subjected to all forms of violence, including physical,
psychological, verbal, sexual and economic violence, threats and home confinement.
One of the documented cases was found to be subjected to humiliation by her own family
since she was a child. She was forced to practice begging and was beaten violently whenever
she was unable to collect the expected sums. After she was married, her husband used to
abuse and humiliate her, accusing her of disreputable conduct and kicking her out of her
home in late night hours.
The documentation of another case revealed that the victim used to be tied by chains and
hanged by ropes. In another case, the husband used to lock the victim inside the house all
the time, barring her from going out even in the area around the house. He never brought
any supplies that she asked for. At the same time, he used to spend most of the time in an
unconscious situation due to alcohol abuse. He also used to kick his wife out of the house
whenever he wants.
Another victim used to be subjected to sexual abuse by her brothers and father consistently.
They used to threaten her in order not to demand for her rights in the inheritance. She was
fearful and could not disclose the abuses to anybody. Her sister also was subjected to a
killing attempt and used also to be sexually abused by brothers and father before she got
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married. In rare occasions, the victims decided to file a complaint but they preferred to keep
silent in most cases because of their fears of retaliation by their brothers.
The victim in another documented case was reportedly beaten and humiliated by her mother.
She was forced to marry and her husband used to treat her badly. He used to hit her severely
and insult her in the presence of her children. Later he kicked her out of the house.
In other cases, the women used to be subjected to verbal insults by different family members,
including the father, husband and brothers. One of the victims was raped by her step-father.
In another documented case, after being divorced, the victim was forced to marry to another
man because her father was indebted to that man and unable to pay the money back, so he
married his daughter to him as a way to pay the debt back. In another case, the girl was forced
to marry and divorce three times in order to get the bride’s jewelry and dowry. Another
victim was forced to have sex with strangers for money. In all documented cases, the victims
were found to suffer from all forms of violence and live in poverty and deprivation.
In other cases, the women were found to be in constant disputes with their husbands, staying
for long months in their parents’ house as a sign of their dissatisfaction with their marital
life. They often go back to live with their husbands under pressures from their families and
the society and because of the worry about their children. They are usually afraid of taking a
decision to divorce, because of the social stigma attached to divorced women. The hesitation
and reluctance to get a divorce is also a reflection of the total absence of a social security
system that would protect women and provide them with a decent living for themselves and
their children.
An overview of the lives of these women reveal that their lives were very difficult since
childhood and that they had been suffering both in their relations with their families and
husbands and in-laws. Some of them were the second or even third wife for their husbands.
They themselves, in some cases, were married for the second or the third time. Some were
divorced and treated harshly by their own families. In one of the cases, the victim was
murdered after being divorced; She was not allowed to take custody of her daughter and
was denied any chance to see her. Whenever she tried to see her daughter, her family would
blame her, beat her and lock her at home. Later, she was killed because she went to see her
daughter against the will of her family.
In another case, the murdered woman was in constant dispute with her in-laws. She
demanded and got divorce. But she suffered a lot when she returned to live with her own
family. Ultimately she was killed when she was accused of leaving home at late night hours.
By reviewing the situation of the victims, the overall conclusion we can make is that the
relation between males and females was all about males’ arbitrary dominance and control
over females. The victims lived lives full of suffering and pain to the extent that many
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of them had repeatedly had suicidal thoughts. All victims of these murders were living in
poverty and deprived from all opportunities, whether it is education, inheritance, the right
to choose the husband, the right to custody of their children after divorce, the right to safety
and dignity, and finally the right to life.
On the other hand, when asked whether the victims had searched for or sought the assistance
of human rights’ or women’s organization for protection, the respondents mostly stated that
the victims had not sought help, without explaining the reasons for not doing so.

Efforts of official institutions and NGOs to eliminate the problem of femicide
in the Palestinian society
Both state and non-sate Palestinian actors exert tremendous efforts to address and eliminate
the problem of femicide. The following are examples of such efforts:
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•

Forming a National Committee for Combating Violence against Women, including
a large number of Palestinian ministries, in addition to the General Union of
Palestinian Women and the NGO Forum for Combating Violence against Women.
This Committee is tasked with developing a national strategy for combating violence
against women.

•

Working through coalitions to amend legal provisions that discriminate against
women and propose draft laws that are more sensitive to GBV issues in order to
ensure gender equality and equity.

•

Cooperating and networking with regional and international institutions and
coalitions in order to exchange experiences and learn from successes made in
combating violence against women, particularly femicide.

•

Working with decision-makers in Palestinian ministries, PLC members, members of
political parties and all influential figures in municipal and local councils to mobilize
their support to efforts against GBV.

•

Raising community awareness on women’s issues, particularly violence against
women, with focus on femicide issues. Various strategies are being employed to this
end, such as workshops, sensitization sessions, conferences and media work.

•

Developing the capacity of institutions working in areas related to combating
violence against women in order to ensure provision of quality services to women
and sensitize the staff and management on GBV issues.

•

Providing data and statistics on violence against women, including femicide.

•

Encouraging and supporting research projects that address and discuss the issues of
violence against women.

•

Providing legal and social services and protection to women subjected to violence
through specialized providers and ensuring protection to women facing threats to
their lives.

Obstacles still hindering the elimination of women’s killing on the basis of
“family honor”
Despite great efforts and various activities carried out by state and non-state organizations
in addressing the issue of “honor killing,” this problem still exists. This section of the report
seeks to discuss reasons/factors that are still hindering or limiting success in eliminating
this problem. To answer this question, two focus group discussions (FGD) were held with a
number of female professionals and activists working in combating violence and challenging
the issue of killing on the basis of the so-called “family honor.” The first FGD was held
with the NGO Forum for Combating Violence against Women with the participation of ten
members. The second FGD involved WCLAC staff members with the participation of eight
members.
The main theme under discussion was: What are the reasons that still hinder the elimination
of the problem of women’s killing on the basis of the so-called “family honor” in the
Palestinian society, despite all efforts exerted to end this problem?

Answers given in the first FGD included:
•

Femicide is still present in the Palestinian society because of the lack of deterring
legislations and laws.

•

The patriarchal character of the Palestinian society perceives women as subordinates
rather than as full partners.

•

Institutional agendas depend on donors’ agenda. Institutions often lack a strong
conviction of the importance and effectiveness of their actions.

•

Women themselves maintain a culture and self-image as not having a say in the
decision-making process in the family.

•

Women have a negative perception of, and poor trust in women’s movement and do
not seek help from women’s institutions.

•

Institutions do not include men in the awareness-raising activities on human rights
and respect of women’s rights.
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•

Women have the inclination to blame themselves and have a sense of guilt, which is
reinforced by society’s perceptions.

•

Shelter services are misunderstood by the public.

•

There is inadequate awareness of the issue of protection and women do not have
many choices in light of their low trust in women’s institutions.

•

When women do not feel safe, they lack trust in institutions’ ability to protect them
and do not have the knowledge of how to work with bodies advocating their issues;
therefore they do not seek protection.

•

Poor families are prone to social pressures and advocacy on behalf of poor women
is lacking.

•

Social norms and traditions and society pressures have a stronger authority over
families than laws.

In the second FGD on reasons still hindering the elimination of femicide, the following
answers were given:
The inherited values and socialization in the Palestinian society have a direct and important
role in the occurrence of this problem. Arab societies, and the Palestinian in particular,
consider women as a private property of men and
•

Thus a man committing the killing or abuse is seen as practicing his right to dispose
of his own property. This is paralleled with a grave lack of laws that deter such acts.

•

Some staff members in institutions working in this field are not strongly convinced
of the importance of eliminating this problem.

•

Tribal figures may intervene and families do not have adequate knowledge in the
legal ways to address the problem.

•

Cultural heritage prevent the development of a mentality that goes in line with the
material development.

•

Many murder cases have other reasons, such as theft or reluctance to apply the
Islamic Shari’a law with regard to women’s share in inheritance. Therefore, some
commit the killing for personal motives and justify it by fabricating a link between
the killing and family honor.

Participants also noted the role of the Israeli occupation, expressing a belief that the
occupation has a direct role in reinforcing this problem through:
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•

Political recruitment of some girls and women, providing a direct reason for their
killing by their families.

•

Encouraging substance abuse among youth, which gives a strong motivation for the
killing.

•

Military checkpoints and classification of Palestinian areas to area A and C, which
restricts access and hinders law enforcement.

Discussion of report findings
It was apparent from the discussion and analysis of the cases of killing on the basis of the
so-called “family honor” in the period 2007-2010 that most victims were killed for alleged
reasons related to women’s sexuality, claiming that they damaged family honor, violated the
customary moral code or challenged the prevailing norms and traditions. This finding is in
agreement with the notion presented in the discussion of the historical context of femicide
to the effect that women are killed because of men’s claims that they want to defend family
honor, which is shaped by “women’s chastity and purity,” and that it is a man’s duty to
defend his honor the same way as he would defend his property and land.
This finding is also in agreement with the point that was raised earlier in this report that
women are killed or forced to commit suicide because of suspicions that they violated
the moral code. This also reflects the nature of relation between males and females in the
Palestinian society, which is based on control and dominance by the “stronger” party over
the “weaker” one. This perception may even reach the point that some males believe that
females are their own property and that they can dispose of “their females” the way they do
with their land and other physical property.
While discussing the report findings, it is important to note that these findings cannot
and should not be generalized to the issue of femicide in general but should be seen as
representative of cases and years under study. There are several reasons for this, most
importantly that the documented case are limited to those WCLAC has identified and do not
provide the actual number of femicide cases. We are confident that the documentation could
not include all actual cases of females who were killed on the basis of the so-called “family
honor” in the Palestinian society. Another reason making it inappropriate to generalize the
findings is that the period covered in the report is limited to four years only and the report
does not attempt to search in and analyze all femicide cases over the long years. So to be
accurate, the report can claim that among women killed in the past four years, there were
more married than single women, for example, or the occurrence of femicide cases is more
prevalent among women with low educational attainment compared to those with higher
education.
On the other hand, a major finding in the report is related to the negative impact of the
35

murder on the victim’s family. This requires relevant institutions to take the initiative to
offer psychological and social services to these families in order to help them reintegrate
into their communities and help treat the resulting psychological and behavioral problems
in some family members, especially children. It is equally important to work with the
communities or neighborhoods, where femicide incidents occur, in order to facilitate the
reintegration of victims’ families.
Another important finding that should be highlighted is that all individuals interviewed and
asked about their position towards femicide, regardless of their educational level, place
of residence, gender, age or job position, expressed decisive rejection of this practice and
stated that nothing can justify this killing, that the law should be applied and the offenders
should be brought before justice and receive the due sentence. This position gives us a hope
that femicide is rejected by the public; but it also poses an important question: since both the
public and the elite in the society are against femicide, why is it still practiced?
The report clearly pointed out that the offenders are generally have a low social level and
delinquent conduct. Therefore, it is important to work with these groups in remote and
marginalized areas in order to raise their awareness and prevent them from committing such
crimes.
Finally, the report indicated that the problem of femicide is still present and could be
increasing despite tremendous and serious efforts by all state and non-state institutions to
eliminate it. We all have a responsibility to think more deeply in factors that motivate such
crimes and develop programs and mechanisms that would help in curbing the practice of
“honor killing” in the Palestinian society. This would start by attempting to answer some
questions, like:
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•

Are the actual reasons behind the killing limited to the lack of awareness and
inadequate legislations that address the issue of femicide or are there other reasons
that may have a stronger role in this?

•

Is poverty, for instance, a main catalyst for such murders?

•

Does the adverse environment of substance abuse and addiction, in which the
offenders live, provide a main reason behind these crimes?

•

Is there a role for the Israeli occupation and the associated political and economic
situation in sustaining this problem?

•

Should efforts be made at all levels at the same time, such as improving the
educational, social, economic and environmental situation of victims, offenders and
their families?

•

Are awareness programs offered by the different institutions capable to answer the
questions that the target groups may have? Are these programs being evaluated and
their successes and failures assessed? What are the most effective methods to change
the realities on the ground?

•

Is there adequate outreach to marginalized and remote areas where femicide cases
occur? Do these programs have the ability to reach all segments of the Palestinian
society as opposed to reaching certain segments only and certain regions?

•

Are additional methods considered to address the issue of violence and femicide,
such as targeting school children at an early age, targeting university students to raise
their awareness and increase their sensitivity towards GBV, etc?

•

Are efforts made in terms of offenders’ rehabilitation and provision of support and
advice to victims’ families?

Recommendations
Recommendations presented by participants in the FGDs can be classified under the
following themes:
Awareness-raising:
It is essential to work with all social segments in all regions to raise their awareness of
women’s issues and rights, particularly in relation to addressing honor-related issues, in
order to help eliminate the problem of femicide on the basis of the so-called “family honor”
in the Palestinian society. It is essential to target males in particular by awareness-raising
activities, in addition to working with females in order to raise their awareness and empower
them to protect them from sexual abuse inside and outside the family.
Laws and legislations:
Legal provisions related to femicide cases need to be amended to ensure that murders on
the basis of the so-called “family honor” are penalized the same way as any other murders.
Further work with victims’ families and children following the documentation process:
•

Efforts should extend in order to go back to the affected families, follow up with
the legal procedures of femicide cases, monitor the trials and analyze the rulings of
courts on these cases.

•

Follow up with victim’s families should be maintained in order to provide them with
psychological, social and material support through referrals to relevant organizations
that can offer the needed support.
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Provision of protection to women living under threats to their lives:
•

Women should be supplied with addresses of institutions that offer protection. In most
cases, women are not aware of institutions providing such services and protection.

•

Follow up should be made with women living under threats to their lives to ensure
that they enjoy the required protection. In case they access protection centers and
safe homes, their discharge and return to their families should not be approved unless
their safety is secured.

•

Financial support should be offered to victims’ families, because in most cases
they are economically vulnerable and needy and as such they are entitled to receive
financial assistance from MoSA.
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Annex: Participants of focus group discussions
Participants in the first FGD from the Participants in the second FGD from
NGO Forum on Combating Violence Women’s Center for Legal Aid and
against Women:
Counselling:
Randa Shweiki
Rawan Farhat
Reema Abu Sharif
Sana’ Shehadeh
Suhad Abdul-Latif
Aida Eisawi
Victoria Shukri
Layali Zahran
Najwa Yaghi

Halima Abu Solb
Rania Sinjelawi
Rawan Obeid
Samar Al-Wazani
Afaf Haj Ali
Ghada Shadid
Maysoon Samoor
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Women’s Center for legal Aid and Councelling

Jerusalem Office
No. 5, Iben Sina Street -5- Sandooka Building – Jerusalem
Telefax: 00972-2-6281497 – tel: 00972-2-6282449
P.O. Box: 54262 Jerusalem 91516
e-mail: wclac@palnet.com
info@wclac.org
Web page: www.wclac.org
Ramallah Office
No. 23, Wadi’a Shatarah Street-Batn Al-Hawa – Ramallah
Telefax: 00970-2-2956146 /7/8
P.O.Box: 54262 Jerusalem 91516
e-mail:wclac@palnet.com
Web page: www.wclac.org
Hebron Office
Khair El-Deen Street - Ain Sarah—Hebron
Telefax: 0097-0-2-2250585
e-mail: info@wclac.org
Web page: www.wclac.org
Beit Jalla Office
No. 76, Al-Mughtaribeen Street - next to Beit El-Shiyoukh- Building
Tel: 00970-2-2760780 /1
e-mail: info@wclac.org
Web page:www.wclac.org
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مركز املرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي

مكتب القدس

القدس – شارع ابن سينا  -5بجانب البريد املركزي -مجمع صندوقة التجاري ط 2.
ص.ب 54262القدس الرمز البريدي  -91516تلفاكس02-6281497:
العنوان االلكترونيwww.wclac.org :
البريد االلكترونيinfo@wclac.or :
مكتب رام اهلل

رام اهلل –بطن الهوى -شارع وديعة شطارة
تلفاكس02-2956146/7/8:

البريد االلكترونيinfo@wclac.org :
مكتب اخلليل
اخلليل– عني سارة – شارع عني خير الدين -دخلة جامعة البوليتكنك
تلفاكس02-2250585 :
البريد االلكترونيinfo@wclac.org :
مكتب بيت جاال

بيت جاال -شارع املغتربني -بجانب بيت الشيوخ -بناية رقم 76
تلفون02-2760780/1 :

البريد االلكترونيinfo@wclac.org :
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ملحق بأسماء املشاركات في مجموعتي النقاش البؤرية
املشاركات في مجموعة النقاش األولى املشاركات في مجموعة النقاش الثانية من
من منتدى املنظمات األهلية الفلسطينية مركز املرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي:
ملناهضة العنف ضد املرأة:

رندة الشوبكي
روان فرحات
رميا أبو شريف
سناء شحادة
سهاد عبد اللطيف
عايدة عيساوي
فكتوريا شكري
ليالي زهران
جنوى ياغي
		

حليمة أبو صلب
رانية سنجالوي
روان عبيد
سمر الوزني
عفاف احلاج علي
غادة شديد
ميسون سمور
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التوصيات
ميكن تقسيم التوصيات التي خرجت بها املشاركات في مجموعتي النقاش البؤرية إلى احملاور التالية :

رفع الوعي
	•من املهم العمل مع اجملتمع بكافة فئاته وفي مختلف املناطق من أجل التوعية بقضايا النساء
وحقوقهن ،وحتديدا في مواضيع تختص مبواجهة قضايا الشرف ،وذلك من أجل احلد و القضاء على
ظاهرة قتل اإلناث على خلفية ما يسمى “شرف العائلة” في مجتمعنا الفلسطيني .ومن املهم
العمل مع الذكور واستهدافهم بشكل خاص في حلقات التوعية .وأيضا من املهم توعية اإلناث
بشكل خاص وحمايتهن ومتكينهن من أجل حمايتهن من االعتداءات اجلنسية داخل أو خارج العائلة.

القوانني والتشريعات:
	•العمل على تعديل املواد القانونية التي تتعلق بقضايا قتل اإلناث ،واعتبار جرائم القتل على خلفية ما
يسمى “شرف العائلة” كأي جرمية أخرى تستحق العقاب.

استكمال العمل مع عائالت وأطفال الضحايا بعد عملية التوثيق
	•يجب العودة إلى العائالت املنكوبة ،ومتابعة املسار القضائي حلاالت قتل اإلناث ،ومراقبة احملاكم التي
تعقد بشأن ذلك ،وحتليل القرارات الصادرة عن احملاكم املتعلقة بالقضايا على خلفية ما يسمى
”شرف العائلة“.
	•يجب تواصل املتابعة مع عائالت الضحايا لتقدمي املساعدة النفسية واالجتماعية واملادية ،عبر حتويل
أفراد هذه العائالت إلى املؤسسات اخملتصة لتلقي املساعدة املطلوبة.

توفير احلماية للنساء املهددات بالقتل
	•تزويد النساء بعناوين املؤسسات التي تعمل على حمايتهن ،فأغلبهن يجهل في معظم األحوال
عناوين املؤسسات العاملة في مجال تقدمي اخلدمات وتوفير احلماية.
	•املتابعة مع النساء املهددات بالقتل ومتابعة أوضاعهن للتأكد من أنهن يتمتعن باحلماية الالزمة ،وفي
حال وصولهن إلى مراكز احلماية ،عدم املوافقة على خروجهن من بيوت األمان في حال عدم التأكد من
ضمان سالمتهن.
	•توفير مساعدات مالية لعائالت الضحايا ،فهذه العائالت في الغالب هي من العائالت املكشوفة
اقتصاديا ،وتقع ضمن الفئات املعوزة التي يجب أن يقدم لها مساعدات مالية من وزارة الشؤون
االجتماعية.
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وغير احلكومية من اجل القضاء على ظاهرة القتل ،إال أن الظاهرة ما زالت موجودة ،وممكن أن تكون في تزايد،
وهذا بدوره يضعنا أمام مسؤولية شاملة للتفكير جديا في دوافع اجلرمية  ،ووضع البرامج واآلليات التي من
شأنها أن تساعد في احلد من ظاهرة القتل على خلفية ما يسمى “شرف العائلة” في مجتمعنا الفلسطيني،

أساليب تفكير تبدأ مبحاولة اإلجابة على أسئلة مثل:
	•هل األسباب احلقيقية الستمرار القتل هي لنقص الوعي فقط أو لقصور وعجز القوانني التي تعالج
حاالت قتل اإلناث ،أم أنه يوجد أسباب أخرى أكثر تأثيرا وعمقا من الوعي ذاته؟!
	• هل الفقر مثال هو احملرك األساسي لعمليات القتل؟
	•هل البيئة السيئة التي يعيشها اجلناة والتي تتمثل باإلدمان وتعاطي اخملدرات هي سبب رئيسي
الرتكاب اجلرائم؟
	•هل االحتالل والوضع السياسي واالقتصادي املترتب عنه له عالقة في استمرار هذه الظاهرة؟
	•هل يجب العمل على كافة املستويات في آن معاً ،مثل حتسني الوضع التعليمي واالجتماعي
واالقتصادي والبيئي للضحايا واجلناة وعائالتهم؟
	•هل برامج التوعية التي تقدمها املؤسسات اخملتلفة حتاكي وجتيب على أسئلة الفئات املستهدفة؟
	•هل يتم تقييم لهذه البرامج ،والى أي مدى جنحت أو فشلت؟ وما هي الطرق األكثر جناعة في التغيير
ومحاكاة الواقع؟
	•هل يتم الوصول إلى املناطق املهمشة والنائية والتي يحصل بها حاالت القتل؟ هل هذه البرامج تصل
إلى كافة الشرائح في مجتمعنا الفلسطيني ،أم أنها مقتصرة على شريحة فقط ومتركزة في
منطقة معينة؟
	•هل يتم التفكير في طرق مختلفة إضافية ملواجهة العنف وللقضاء على قتل اإلناث ،مثل التوجه
واستهداف األطفال في املدارس منذ الصغر والتوجه لطالب اجلامعات من أجل التأثير عليهم ورفع
وعيهم اجتاه قضايا النساء ليكونوا أكثر حساسية وتقدما اجتاه العنف املبني على النوع االجتماعي؟
	•هل يتم العمل على تأهيل املعتدي وتقدمي الدعم واملشورة لعائالت الضحايا؟

36

وأيضا فان هذه النتيجة تنسجم أيضا مع ما جاء في التقرير بأن النساء يقتلن أو يجبرن على االنتحار بسبب
الشك باختراقهن مليثاق األخالق .وهذا يعكس أيضا طبيعة العالقة التي تسود بني الذكور واإلناث في مجتمعنا
الفلسطيني ،حيث أن ما يطغى على العالقة بني اجلنسني هي عالقة سيطرة وتسلط وهيمنة من الطرف
“األقوى” على الطرف “األضعف” ويصل شكل هذه العالقة أحيانا إلى شعور أو قناعة بعض الذكور بامتالك
اإلناث ،وأنه يحق لهم التصرف “بإناثهم” كما يتصرفون مبا ميلكونه من أرض وممتلكات مادية أخرى .
من املهم ذكره عند نقاش نتائج هذا التقرير ،أنه ال ميكن ،وليس من الصحيح تعميم نتائج هذا التقرير على
موضوع قتل اإلناث بشكل عام ،فالنتائج التي مت التوصل هي ممثلة للحاالت وللسنوات التي مت دراستها ،وذلك
ألسباب متعددة ،أهمها أن احلاالت التي مت توثيقها هي ما قام به مركز املرأة بتغطيته ،وهي ليست العدد
احلقيقي حلاالت القتل ،ومن املؤكد أنه لم يتم توثيق كافة حاالت القتل لإلناث اللواتي قتلن على خلفية
ما يسمى “شرف العائلة” في مجتمعنا الفلسطيني .والسبب اآلخر لعدم التمكن من تعميم النتائج أن
الفترة التي بحث فيها التقرير تنحصر في أربع سنوات فقط ،وأن التقرير لم يبحث أو يحلل حاالت قتل على
مدار سنوات طويلة .ولكن لتوخي الدقة ،نستطيع التأكيد أنه خالل السنوات األربع املاضية كان عدد النساء
املتزوجات اللواتي قتلن أكثر مقارنة بالنساء العزباوات ،أو أن نسبة حدوث القتل بني النساء ذوات التعليم
املتدني أعلى منه بني النساء ذوات التعليم العالي .
من ناحية أخرى فان إحدى النتائج التي خلص لها التقرير هي اآلثار السلبية على أسر وعائالت الضحايا ،وهذا
يستدعي من املؤسسات اخملتصة املبادرة والتوجه إلى تقدمي اخلدمة النفسية واالجتماعية لهذه العائالت من
أجل إعادة اندماجها في مجتمعاتها ،وأيضا من أجل عالج املشاكل النفسية والسلوكية التي تظهر لدى
أفراد هذه األسر وخاصة عند األطفال ،وكذلك من الضروري العمل مع اجملتمعات أو األحياء التي يحصل
بها حوادث قتل اإلناث ،وذلك من أجل مساعدة أفراد هذه املناطق واألحياء على إعادة تفعيل وإدماج عائالت
الضحايا.
من النتائج امللفتة لالنتباه التي وردت في التقرير وتستحق تسليط الضوء عليها ،أن جميع األفراد الذي مت
مقابلتهم وسؤالهم عن املوقف من القتل بغض النظر عن مستوى تعليمهم أو مكان سكناهم أو جنسهم
أو عمرهم أو موقعهم الوظيفي ،كان موقفهم اجتاه قتل اإلناث بالرفض القاطع ،وأنه ال يوجد مبرر لقتل اإلناث،
ويجب أن يأخذ القانون مجراه وأن يتم التقاضي واحملاكمة للجناة مرتكبي جرائم قتل اإلناث على خلفية ما
يسمى “شرف العائلة” ،وأن ال تسود شريعة الغاب في مجتمعنا ،وهذا املوقف يضيء شمعة أمل بأن عامة
الناس بشكل عام ضد القتل ،ولكن في ذات الوقت يطرح سؤاال مهما ،وهو إذا كانت العامة والنخبة ضد
القتل ،فلماذا ما زالت ظاهرة القتل موجودة ؟!
متدن ،وذوي
كذلك فان التقرير أوضح بشكل بارز أن اجلناة مرتكبي العنف هم أشخاص من مستوى اجتماعي
ٍ
سلوكيات منحرفة ،لذا من الضروري العمل مع هذه الفئات في املناطق النائية واملهمشمة من أجل رفع وعي
هذه الفئة ،وذلك لضمان الوقاية وجتنيبهم ارتكاب هذه اجلرائم.
وأخيرا فان التقرير أوضح وأشار أنه بالرغم من اجلهود الكبيرة واجلدية التي تُبذل من كافة املؤسسات احلكومية
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في مجموعة النقاش الثانية ،وحول محور
ما هي األسباب التي ما زالت تعيق من القضاء على ظاهرة قتل اإلناث ،فكانت اإلجابات
كالتالي:
	•إن القيم املتوارثة والتنشئة االجتماعية في اجملتمع الفلسطيني تلعب دورا مباشرا ورئيسا في بروز
مثل هذه الظاهرة ،حيث ما زال اجملتمع العربي والفلسطيني ،بشكل خاص ،يعتبر املرأة شيء وملكية
خاصة للرجل ،وبذلك فان الرجل الذي يقوم بعملية القتل أو اإليذاء يعتبر أنه ميارس حقه على اعتبار
أن املرأة هي ملك خاص له ،يحق له فعل ما يشاء بها ،ويقابل ذلك قصور شديد في القوانني الرادعة
ملثل هذا الفعل.
	•ضعف قناعة بعض العاملني في املؤسسات العاملة في هذا اجملال بفكرة احلد والقضاء على هذه
الظاهرة.
	•تداخل العشائرية ،واملعرفة العائلية في اجلوانب القانونية ملعاجلة هذه الظاهرة.
	•املوروثات الثقافية والتي أدت إلى عدم تطور العقلية مبا يتالءم مع التطور املادي.
	•الكثير من حاالت القتل يكون لها أسباب أخرى كالسرقة أو عدم الرغبة في تطبيق الشرع فيما يتعلق
مبيراث النساء ،وبذلك يقوم البعض بعملية القتل لدوافع خاصة ،ويتم تبريرها بربطها مباشرة بالقتل
على خلفية “شرف العائلة”.
وقد تطرقت املشاركات إلى دور االحتالل وعالقته بهذه الظاهرة ،حيث متحور النقاش بأن االحتالل له عالقة
مباشرة بتدعيم هذه الظاهرة وبروزها من خالل :
	•اإلسقاط لبعض الفتيات والنساء مما يكون سببا مباشرا لقتلهن من قبل األهل.
	•إتاحة تعاطي اخملدرات للشباب قد يكون سببا قويا لدافع القتل.
	•احلواجز العسكرية ،وتصنيف املناطق إلى  Aو  Cيعرقل وصول وتطبيق القانون.

نقاش نتائج التقرير:
بدا واضحا من خالل نقاش وحتليل احلاالت التي مت قتلها على خلفية ما يسمى شرف العائلة خالل األعوام
 2007إلى  ،2010أن معظم احلاالت قتلت لالدعاء بأسباب تتعلق بجنسوية النساء ،بحجة أنهن أسأن إلى
“شرف العائلة” ،أو أنهن اخترقن ميثاق األخالق املتعارف عليه ،أو أنهن حتدين العادات والتقاليد السائدة ،وهذا
يتفق مع ما مت إيراده في بداية هذا التقرير عند نقاش اجلزء املتعلق بالسياق التاريخي لقتل اإلناث بأن النساء
ُيقتلن ألن الذكور الرجال يعتقدون أنهم بذلك يحمون ويدافعون عن “شرف العائلة” ،هذا الشرف املتمثل
“بعفة وطهارة النساء” ،وأن واجب الرجال أن يدافعوا عن شرفهم كما يدافعون عن ممتلكاتهم وأراضيهم.
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كانت اإلجابة على السؤال الرئيس في مجموعة النقاش األولى كالتالي:
	•إن ظاهرة قتل اإلناث ما زالت موجودة في مجتمعنا الفلسطيني وذلك بسبب التشريعات الفلسطينية
والقوانني املطبقة غير الرادعة في فلسطني.
	•طبيعة اجملتمع الفلسطيني الذكورية ،حيث أن املرأة تابع في هذا اجملتمع وليست شريكا.
	•ارتباط أجندة املؤسسات بأجندة املمول ،فال قناعة ثابتة عند املؤسسات بأهمية وجدوى هذه األعمال.
	•ثقافة املرأة وتقييمها لذاتها ،فال تتعامل املرأة على أنها صاحبة قرار في األسرة.
	•نظرة النساء السلبية للحركة النسوية ،فالنساء ال يلجأن إلى مؤسسات احلركة النسوية لطلب
العون ،والثقة ضعيفة في هذه املؤسسات.
	•عدم توجه املؤسسات للرجل في مواضيع التوعية من أجل رفع الوعي اجتاه قضايا حقوق اإلنسان
وحقوق واحترام املرأة.
	•استعداد النساء لتجرمي الذات ،واعتبار أنفسهن مذنبات ونظرة اجملتمع لهن بهذه النظرة.
	•فهم خاطئ حول بيوت األمان.
	•قلة الوعي مبوضوع احلماية وال يوجد عند النساء خيارات ،وعدم ثقة النساء في املؤسسات النسوية.
	•عدم شعور النساء باألمان وعدم ثقتهن باملؤسسات حلمايتهن ،وجهلهن بالعمل مع اجلهات املناصرة
لقضاياهن ،وعدم توجههن لطلب احلماية.
	•الضغوطات االجتماعية على العائالت الفقيرة ،وغياب مناصرة النساء الفقيرات.
	•العادات واألعراف والقانون االجتماعي وسلطة اجملتمع على العائلة أقوى من القوانني .
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	•العمل مع أصحاب القرار في الوزارات اخملتلفة وأعضاء اجمللس التشريعي الفلسطيني ،وأعضاء األحزاب
السياسية ،وكافة املؤثرين في اجملالس البلدية واحمللية من أجل كسب تأييدهم وحشدهم في مواجهة
العنف املبني على النوع االجتماعي.
	•رفع الوعي في اجملتمع الفلسطيني حول قضايا النساء وحتديدا العنف املوجه ضدهن ،والتركيز على
قضايا قتل اإلناث ،ويتم استخدام آليات واستراتيجيات مختلفة في هذا اجملال مثل :عقد الورشات
وحلقات التوعية وعقد املؤمترات ،وأيضا يتم العمل على الصعيد اإلعالمي من أجل رفع وعي شرائح
اجملتمع الفلسطيني بقضايا النساء وحتديدا قضايا العنف ضده ّن .
	•تقوية وتطوير قدرات املؤسسات العاملة في مجال مناهضة العنف ضد املرأة من أجل ضمان تقدمي
اخلدمة النوعية للنساء وضمان حساسيتهم لقضايا العنف املبني على النوع االجتماعي.
	•توفير اإلحصائيات والبيانات حول العنف ضد النساء وأيضا حول قتل النساء.
	•تشجيع ودعم األبحاث التي تعالج وتناقش قضايا العنف ضد النساء.
	•توفير احلماية للنساء ،وذلك من خالل املؤسسات اخملتصة عبر توفير اخلدمة القانونية واالجتماعية ملن
يعانني من العنف ،وتوفير احلماية للنساء اللواتي في ضائقة تهددد حياتهن باخلطر.

ما هي األسباب التي ما زالت تعيق من القضاء على ظاهرة قتل اإلناث على خلفية ما
يسمى شرف العائلة
بالرغم من اجلهود والنشاطات اخملتلفة التي تقوم بها املؤسسات احلكومية وغير احلكومية ملواجهة ظاهرة
قتل اإلناث على خلفية ما يسمى “شرف العائلة” ،إال أن ظاهرة القتل ما زالت موجودة ،وفي هذا اجلزء من
التقرير ،سيتم مناقشة األسباب أو العوامل التي ما زالت تعيق أو حتد من القضاء على هذه الظاهرة .ولإلجابة
على هذا التساؤل فقد مت عقد مجموعتني بؤريتني مع العامالت في مجال مناهضة العنف وناشطات في
التصدي لظاهرة القتل على خلفية ما يسمى شرف العائلة .مت عقد مجموعة النقاش األولى مع منتدى
املنظمات األهلية الفلسطينية ملناهضة العنف ضد املرأة ،وشارك في اجملموعة عشر عضوات .أما مجموعة
النقاش الثانية ،فقد تكونت من موظفات في مركز املرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي ،وقد شارك في هذه
اجملموعة ثماني موظفات.
كان احملور الرئيس جملموعة النقاش هو :ما هي األسباب التي ما زالت تعيق القضاء على ظاهرة قتل اإلناث على
خلفية ما يسمى “شرف العائلة” في مجتمعنا الفلسطيني ،بالرغم من اجلهود التي تبذل للقضاء على
هذه الظاهرة ؟!
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بدا من خالل إطاللة على حياة هؤالء النساء ،أن حياتهن صعبة للغاية منذ الطفولة ،ومليئة باملعاناة واأللم
سواء في أسرهن أو أسر أزواجهن .في أحيان كثيرة فان بعض من هؤالء النساء كن الزوجة الثانية أو الثالثة
للزوج ،وفي أحيان أخرى كانت متزوجة للمرة الثانية أو الثالثة ،وفي أحيان أخرى كن مطلقات ،ويعانني من قسوة
تعامل األهل معهن ،ففي إحدى احلاالت ،قتلت بعد طالقها حيث لم يسمح لها أهلها باحتضان ابنتها ،ولم
يسمحوا لها برؤيتها ،وحينما كانت حتاول مشاهدة ابنتها كان يتم توبيخها وحبسها وضربها وسجنها في
البيت ،وقد قتلت هذه املرأة ألنها خرجت رغما عن أهلها ملشاهدة ابنتها.
في حالة أخرى مت قتل املرأة ألنها كانت متزوجة من رجل آخر ،وكانت على خالف مع أسرته ،وحني طالبت بالطالق
وطلقت ،رجعت إلى أهلها وقد عانت الكثير ،وفي النهاية مت قتلها بسبب اتهامها باخلروج من البيت في أوقات
متأخرة من الليل.
ميكن إجمال الوضع العام للنساء اللواتي قتلن أن سيطرة الذكور االستبدادية والتسلط على اإلناث كانت
تطغى على طبيعة العالقة ،وعشن حياة مترعة باملعاناة واأللم ،لدرجة أن التفكير باالنتحار راود عددا غير قليل
منهن أكثر من مرة ،وجميع النساء اللواتي قتلن دون استثناء عانني من الفقر واحلرمان من كافة الفرص مثل
احلرمان من التعليم أو احلرمان من اإلرث أو احلرمان من حقها في اختيار الزوج أو احتضان األبناء بعد الطالق أو
احلرمان من احلق بأمان وكرامة وفي النهاية حرمانها من حقها في احلياة.
من جانب آخر ،وعند السؤال إذا ما كانت النساء اللواتي قتلن كن قد بحثن أو توجهن ملؤسسات حقوقية
ونسوية طلبا لتوفير احلماية لهن ،كانت اإلجابات في الغالب أن الضحايا لم يتوجهن لطلب املساعدة ،دون
اخلوض باألسباب.
اجلهود التي تبذلها املؤسسات الرسمية واألهلية للقضاء على ظاهرة قتل اإلناث في اجملتمع الفلسطيني:
تبذل املؤسسات الفلسطينية سواء احلكومية أو غير احلكومية اجلهود الكبيرة ملواجهة والقضاء على ظاهرة
قتل اإلناث ،من خالل:
	•تشكيل اللجنة الوطنية ملناهضة العنف ضد املرأة والتي تضم مجموعة كبيرة من الوزارات
الفلسطينية ،باإلضافة إلى االحتاد العام للمرأة الفلسطينية ومنتدى املنظمات األهلية الفلسطينية
ملناهضة العنف ضد املرأة ،ومهمة هذه اللجنة وضع اإلستراتيجية الوطنية ملناهضة العنف ضد
املرأة.
	•العمل عبر االئتالفات على تعديل املواد القانونية اجملحفة بحق النساء لضمان حتقيق املساواة واإلنصاف
للنساء ،وتقدمي مسودات قوانني أكثر حساسية لقضايا العنف املبني على النوع االجتماعي.
	•تعاون وتشبيك مع مؤسسات وائتالفات إقليمية وعاملية من اجل تبادل اخلبرات واالستفادة من الدروس
الناجحة ملواجهة ظاهرة العنف ضد النساء وخاصة قتل اإلناث.
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بعض اجلوانب من حياة الضحايا
لم تكن احلياة التي عاشتها الضحايا أفضل بكثير من املصير الذي وصلن إليه ،وهو احلكم عليهن باإلعدام،
حيث تبني من خالل التوثيق أن حياة كثير من الضحايا كانت تتسم بالصعوبة وبالقهر واملوت البطيء ،في
غالب األحيان كن َّ يتعرضن لكافة أشكال العنف ،سواء العنف اجلسدي أو النفسي أو اللفظي أو اجلنسي أو
االقتصادي أو التهديد أو احلبس داخل البيت.
إحدى احلاالت التي مت توثيقها تبني أنها كانت تتعرض لإلهانة من قبل أهلها وهي ما زالت طفلة ،فكانت جتبر
على التسول ،وإذا لم تتمكن من جمع املبلغ املتوقع كانت تُضرب بطريقة عنيفة ،ونفس هذه اإلنسانة وعندما
تزوجت ،كان زوجها يعنفها ويهينها ويتهمها بأمور ُتسيء لسمعتها ،ويطردها من البيت في ساعات الليل
املتأخرة.
امرأة أخرى قتلت ،تبني من خالل التوثيق أنها كانت تُربط باجلنزير وتعلق باحلبل ،وأخرى كان زوجها يُغلق
عليها البيت طوال الوقت ،وال يسمح لها باخلروج حتى حول البيت ،ويرفض أن يجلب لها إي شيء ملستلزمات
البيت ،وال يصرف عليها ،وهو في ذات الوقت يقضي جلَّ وقته فاقدا للوعي نتيجة إدمانه للكحول ،وحينما
يشاء يطرد زوجته من البيت.
ضحية أخرى كانت تتعرض لالعتداءات اجلنسية من إخوتها ،ومن أبيها بشكل مستمر ،وكانوا يحذرونها
بالويل إذا طالبت بحقها في اإلرث ،وكانت تخاف من البوح ألحد عن هذه االعتداءات .وأخت أخرى للضحية كان
هناك محاولة لقتلها ،وكان يتم االعتداء جنسيا عليها من قبل اإلخوة واألب قبل زواجها ،وفي أحيان نادرة مت
تقدمي شكوى ،ولكن في معظم األحيان الصمت هو السائد ،وذلك بسبب اخلوف والتهديد من اإلخوة.
إحدى احلاالت التي مت توثيقها ،ذُكر أنها كانت تتعرض للضرب واإلهانة من أمها ،ومت إجبارها على الزواج ،والزوج
كان يعاملها معاملة سيئة جدا ويقوم بضربها ضربا مبرحا ،ويهينها أمام أطفالها ،ثم طردها من البيت.
وفي حاالت أخرى ،كانت النساء يتعرضن لإلهانات اللفظية من أفراد األسرة اخملتلفني ،سواء من األب أو الزوج أو
اإلخوة ،وإحدى احلاالت ،تعرضت لالغتصاب من زوج األم ،وفي حالة من احلاالت التي مت توثيقها ،وبعد أن ُطلقت
من زوجها األول ،مت إجبارها على الزواج من رجل آخر ،ألن للزوج املقترح دين على األب ،وال يستطيع األب سداد
الدين ،فقام األب بتزويج ابنته بدل الدين .وفي حالة أخرى مت تزويج الفتاة ثالث مرات وتطليقها من أجل احلصول
واملتاجرة بالذهب واملهر واملؤخر .إحدى احلاالت كانت جتبر على ممارسة اجلنس مع رجال أغراب من أجل احلصول
على مال .في جميع احلاالت التي مت توثيقها ،تبني أن النساء اللواتي قتلن كن يعانني كافة أنواع العنف وكن
يعانني الفقر واحلرمان.
في حاالت أخرى تبني أن النساء اللواتي تعرضن للقتل كن دائما على خالف مع أزواجهن ،وكن ميكثن أشهرا
طويلة في بيت األهل ،ويرجعن للعيش مع الزوج بسبب الضغط االجتماعي من العائلة ،والقلق على األطفال،
وخوفا من اتخاذ قرار بالطالق وإحلاق الوصمة االجتماعية عندما يحسنب على مجموعة املطلقات ،وأيضا فان
هناك خوف وتردد من أخذ قرار باالنفصال عن الزوج ،وذلك لعدم توفر الضمانات والتأمينات االجتماعية التي
حتمي النساء وتوفر لهن العيش الكرمي لهن وألطفالهن .
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كثيرة فقدت معيلها الرئيس وأحيانا الوحيد ،الذي كان يتحمل املسؤولية الرئيسة في الكسب واإلنفاق ،وإذا ما
ربطنا هذه اخلسارة بحقيقة أن معظم العائالت التي حصل فيها القتل هي عائالت فقيرة أصال ،فان هذا احلال
اجلديد يزيد الوضع سوءا ويفاقم الفقر.
وبدت اآلثار والعواقب السلبية أكثر وضوحا وجتليا لدى األطفال وخاصة الذين شاهدوا اجلرمية ،ولهذا فقد
أوصت الباحثات امليدانيات اللواتي قابلن العائالت بضرورة العمل ملساعدة هذه العائالت وتقدمي الدعم النفسي
واالجتماعي لها ،وضرورة العمل بشكل خاص مع أطفال الضحايا لعالج اآلثار التي جنمت عن احلادثة ،والتغلب
على الواقع السلبي اجلديد والنتائج السلبية التي حلقت بهم نتاج عمليات القتل وخسارتهم ألمهاتهن.

املستوى التعليمي للقاتل
عبر مراجعة املعلومات التي مت جمعها والتي تتعلق باملستوى التعليمي واالجتماعي للجناة ،فقد ت ّبني أن اجلناة
بشكل عام متدني التعليم ،فمستواهم التعليمي في غالب األحيان لم يتعد َّ املرحلة االبتدائية ،وفي حاالت
قليلة وصل تعليم البعض منهم إلى املرحلة اإلعدادية ،وفي حالة واحدة فقط كان اجلاني طالبا في اجلامعة،
وحالة أخرى وحيدة ،أنهى اجلاني الدرجة األولى اجلامعية (البكالوريوس).
متدن ،و معظمهم يعاني من إدمان الكحول أو اخملدرات أو
واملستوى االجتماعي لدى جميع اجلناة دون استثناء
ٍ
االثنني معا ،وفي بعض احلاالت يتاجرون باحلشيش واخملدرات وسبق لهم أن دخلوا السجن لهذا السبب .وعلى
صعيد آخر ،فان البعض منهم له عالقات مشبوهة مع االحتالل.

الوضع االقتصادي والسكني لعائالت الضحايا
في هذا اجلزء من التقرير ينصرف االهتمام إلى الوضع االقتصادي لعائالت الضحايا ،فهي عائالت تعيش الضيق
بكل مجاالته ومعانيه ،فهناك ضيق في مكان السكن ،وضائقة اقتصادية مالزمة للمكان وسكانه ،وضيق
نفسي من عالقات ممزقة ،فعاشت معظم الضحايا ضنك العيش واحلرمان من أبسط احلاجات اإلنسانية .
بدا واضحا من خالل دراسة احلاالت التي مت توثيقها خالل األعوام  2007و  2010أن الوضع االقتصادي لعائالت
متدن جدا ،والبيوت التي تسكنها عائالت الضحايا متواضعة جدا ،تتكون من غرف أو غرفتني في
الضحايا
ٍ
أحسن األحوال وال تكفي لألعداد الكبيرة التي تسكنها ،وكان البعض من هذه املنازل مسقوفا بالزينكو أو أن
األرض غير مبلطة ،والبيوت ال تدخلها الشمس ،واألثاث متواضع جدا وأحيانا ال تتوفر املستلزمات األساسية
لتدبير أمور احلياة اليومية .وفي بعض العائالت كان يتم االعتماد على املعونات اخلارجية أو مستحقات التأمني
لألبناء حاملي هوية القدس ،وهذه املبالغ ضئيلة ال تكفي لتسديد متطلبات احلياة اليومية اخملتلفة.
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الصغيرات هن املسؤوالت عن القيام بالواجبات املنزلية واضطررن إلى ترك الدراسة ليقمن بأدوار ليست من
مسؤولية الصغار مثل تقدمي اخلدمة ألخوتهن وأخواتهن األصغر .
وفي بعض احلاالت والتي متت اجلرمية على مرأى ومسمع من األطفال ،فان اآلثار السلبية كانت بارزة بشكل
أوضح ،فهم حسب روايات الباحثات مصدومون من شدة وهول احلدث ،وميكن أن تظهر اآلثار السلبية في
املستقبل مبضاعفات أكثر تعقيدا.
في إحدى احلاالت التي قتلت فيها األم ،أحد أطفال الضحايا متنى أن يلحق بأمه ومتنى املوت ،وت ّبني أن األطفال
في املدرسة ينادون الطفل الذي قتلت أمه بغير اسمه ،ويلقب بالولد الذي قتلت أمه ،وهذا له تأثير سلبي
على نفسية األطفال ،ويؤدي إلى انطوائهم /ن في املدرسة حسب ما أدلت به النساء اللواتي متت مقابلتهن.
وفي احلاالت التي شهد فيها األطفال حادث قتل األم ،فان األطفال عانوا وما زالوا من التغيرات السلوكية
والنفسية ،مثل الكوابيس الليلة ،التبول الالإرادي والتبول الليلي ،وامليل إلى العزلة واالنطوائية والبكاء الطويل
والصراخ الدائم ،وفي أحيان كثيرة فان األطفال يعانون من أعراض االكتئاب النفسي حسب ما مت ذكره في
املقابالت التي مت عقدها.
وتأثرت بعض العائالت اقتصاديا بشكل سلبي ألن القاتل هو املعيل الوحيد في العائلة ،وأصبحت العائالت
تعاني احلاجة واجلوع إلى جانب املعاناة النفسية واالجتماعية.
وبعض الفتيات اللواتي قتلت شقيقاتهن يعشن حالة من الصدمة النفسية ،حتى صار بعضهن يفكر في
االنتحار ،وفي أحيان أخرى يلمن أنفسهن ويتهمن أنفسهن بالتقصير ،ألنه كان من املمكن أن يتدخلن حلماية
أخواتهن.
كما أن احمليط واملتمثل باجليران واألهل يعانون من تشوش وارتباك نتيجة حوادث القتل ،ففي املقابالت ،أبدى
الكثير من الذين متت مقابلتهم أنهم مصدومون من الذي حصل ،خاصة أن سمعة الفتيات والنساء اللواتي
قتلن جيدة ،وفي أحيان أخرى أبدت بعض النساء والفتيات في بعض املقابالت أنهن أصبحن قلقات على
وضعهن ،وأن حياتهن أيضا أصبحت مهددة باخلطر ،وال يشعرن باألمان واالستقرار في حياتهن.
وفي حاالت مثل قتل األخ ألخته ،فإنه كان واضحا أن هناك انقسام في املوقف وتشتت عند البعض ،وهناك
ارتباك وحيرة في العائلة على صعيد حتديد العالقة مع األخ ،هل ستتم زيارته في السجن مثال أم ال؟! أو هل
يجب اتخاذ موقف مبقاطعته؟!
نرى هنا تعدد وتنوع اآلثار والعواقب املترتبة على حوادث القتل ،فهناك تأثيرات تتعلق بوحدة العائلة فغالبا ما
تتشتت العائلة جغرافيا ونفسيا ،يرافق ذلك العزلة االجتماعية واالنطوائية التي يعاني منها أفراد العائلة
املنكوبة باجلرمية ،إلى جانب اآلثار النفسية مثل مشاعر الغضب واللوم وتأنيب الذات واإلحساس بالعجز.
وبدا من خالل دراسة احلاالت أن هناك تأثير سلبي على الصعيد االقتصادي للعائالت ،فعائالت الضحايا في أحيان
28

من خالل استعراض األسباب التي مت ذكرها واملنقولة عن األهل ،حسب ما مت توثيقه ،فاألسباب املعلنة في
الغالب للقتل هي أسباب تتعلق بجنسوية النساء ،وكل ما قيل هو ظنون وشكوك ولم يثبت أيَّا منها ،ومن
ناحية أخرى فان جنسوية النساء وشرفهن هي ملك الرجال ،ويجب على الذكور الرجال حمايته والدفاع عنه
ألن حماية “شرف” النساء هو من مسؤوليتهم كما يعتقدون ،وهذا يتفق مع ما مت إيراده عند دراسة
السياق التاريخي لقتل اإلناث في هذا التقرير بأن شرف املرأة هو ملك للرجل ،وعليه الدفاع عنه وحمايته كما
يحمي ممتلكاته األخرى .وأيضا يتبني من التحليل أن النساء يُقتلن ويدفعن حياتهن ثمنا إلخفاء جرائم يقوم
بها الرجال في العائلة مثل إقامة عالقات جنسية مع نساء أخريات ،أو بسبب االعتداء عليهن جنسيا واخلوف
من فضح ذكور العائلة ،أو بسبب خوف الذكور من مطالبة اإلناث بحقهن في اإلرث ،أي أن الضحايا يدفعن ثمن
جرائم لم يرتكبنها!

موقف األهل واجملتمع من حاالت القتل
املقابالت التي متت مع األهل واحمليط واألصدقاء وأيضا اجلهات الرسمية والدينية ،أشارت أنه يوجد رفض واضح
لعمليات قتل اإلناث ،فاجلميع دون استثناء أبدوا معارضة شديدة لعمليات القتل ،وقد ذكر البعض أن القتل
مرفوض بغض النظر عن األسباب ،وذكَّروا بالعواقب والنتائج السيئة على العائالت واألطفال واجملتمع ،وقد
أجمع الذين متت مقابلتهم على رفض اللجوء ألسلوب القتل بغض النظر عن األسباب ،وطالبوا مبحاكمة الذين
يقدمون على ارتكاب هذا النوع من اجلرائم.

اآلثار املترتبة على اجلرمية
من خالل مراجعة وحتليل احلاالت التي مت توثيقها ،ومن خالل املقابالت التي مت عقدها مع أهالي الضحايا ،وعند
السؤال عن اآلثار التي جنمت عن القتل ،تبني أن جميع األسر التي حصل فيها القتل أصبحت تعاني من عزلة
اجتماعية من ِقبل اجليران واحمليط واجملتمع الذي تعيش به نتيجة القيل والقال ،حسب أقوالهم بقرار من
العائلة نفسها أو نتاج لتصرف احمليط معها ،ومن ناحية أخرى فان أفراد هذه العائالت أصبحوا مييلون إلى العزلة
واالنطوائية داخل البيت ،واتخذ قرار ضمني بعدم االندماج مع أفراد األسر األخرى ،و نتيجة األقوال والتفسيرات
اخملتلفة حلقت بالعائلة السمعة السيئة واملشوهة في أغلب األحيان .وكذلك فان العائالت تفككت نتاج
لعملية القتل ألن القاتل في معظم احلاالت هو من داخل محيط العائلة ،وأنتج ذلك تخ ُّبطا وحيرة في
املشاعر خاصة عندما تكون الضحية هي االبنة والقاتل هو االبن ،أو أن الضحية هي األم والقاتل هو األب،
فاملشاعر أصبحت متضاربة ومختلطة لدى أفراد العائلة .
في احلاالت التي قتلت فيها األم ،كانت النتيجة أن األسرة تشتتت بعد مقتل األم وسجن األب ،أي أن األطفال
في هذه احلالة فقدوا األم واألب في آن واحد ،وفي بعض احلاالت مت تسليم األطفال للشؤون االجتماعية من
أجل العناية بهم ،وفي حاالت أخرى فان جزء من األطفال بقي في البيت ،وجزء آخر انتقل للعيش عند بيت
اجلد من طرف األم أو األب.
أما تأثير قتل األم على األطفال ،فقد كانت اآلثار السلبية أكثر وضوحا ،و في بعض العائالت أصبحت الطفالت
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بيانات تتعلق بالطريقة التي مت القتل بها
السنة
2007
2008
2009
2010
اجملموع

مقطعة شرب مواد حرق إلقاء من مكان
إطالق خنق طعن
مرتفع
بالسكني ومخنوقة سامة أو شنق
نار
1
1
2
4
5
3
1
5
1
1
2
1
2
1
1
5
1
3
9
9

يبدو من اجلدول أن أكثر الطرق استخداما في احلاالت التي مت قتلها هي طرق اخلنق وإطالق الرصاص ،حيث بلغت
حوادث اخلنق (  ) 9حاالت ،عدد حوادث إطالق النار بلغ (  ) 9حاالت وأيضا .ومن امللفت للنظر أنه في بعض حاالت
القتل التي حصلت ،فقد مت استخدام أكثر من طريقة في نفس احلالة ،فمثال في بعض احلاالت مت خنقها ثم
إطالق الرصاص عليها ،وفي حالة أخرى مت خنقها ثم حرقها ،وفي حالة ثالثة مت ضربها حتى املوت ثم تقطيعها،
وفي حالة أخرى مت اخلنق ثم الشنق ،وفي حالة أخرى ضربت حتى فقدت البصر ثم ُخنقت .واستخدام أكثر من
طريقة وخاصة بعد تأكد اجلاني من وفاة املرأة يعكس مدى احلقد واإلصرار على القتل والقصد في تشويه اجلثة.
واجلدير باإلشارة أن جثث كثير من النساء اللواتي قتلن مت التخلص منها برميهن في أماكن نائية أو في أحراش
وأحيانا بالقرب من مكبات النفايات.

األسباب التي تناقلها الناس حول القتل
إن حتليل حاالت القتل التي وثقها مركز املرأة في الفترة الواقعة بني  2007و ،2010وفحص األسباب التي أدت
إلى القتل تبني أن القتل مت بناء على شكوك وظنون ،في أغلبها شكوك في عالقة جنسية لهؤالء النساء مع
غرباء  ،وبعد التحقق تبني أن النساء لم يقمن بأي عمل يخدش مفهوم الشرف املتعارف عليه ،حسب أقوال
ضبطت مع شخص غريب في منطقة جبلية .وفي
الذين متت مقابلتهم ،وفي إحدى احلاالت قتلت امرأة ألنها ُ
حالة ثانية ،كان السبب املُعلن لقـتل امرأة أنها قتلت على خلفية “الشرف” دون اخلوض في التفاصيل ،وبعد
التحقيق تبني أنها لم تقم بأي سلوك خاطئ ،واعتمد القاتل على شكوك الناس واتهامها بأنها تقابل ناس
في مدينة غير مكان سكنها.
وفي حالة ثالثة السبب الذي تناقله الناس أن املرأة قتلت خوفا من افتضاح أمر إخوتها ووالدها الذين كانوا
يقومون باالعتداء جنسيا عليها ،كما أن قتلها أفضل طريقة حلرمانها من امليراث .
وفي حالة رابعة قتلت امرأة جملرد الشك بوجود عالقة بني الضحية ورجل آخر .وفي حالة خامسة مت قتل املرأة
ألنها اكتشفت أن زوجها يقيم عالقة جنسية مع امرأة أخرى ،فخوفا من افتضاح أمره قام بقتلها .وفي حالة
أخرى تبني أن الزوج قتل زوجته ألن الزوج يكره اإلناث وطلب أيضا من أوالده أن يضعوا سما ألخواتهم اإلناث
وذلك للتخلص منهن.
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بيانات تتعلق مبكان سكن النساء اللواتي قتلن
السنة
2007
2008
2009
2010
اجملموع

قرية
4
1
5
4
14

مخيم
1
2
2
5

مدينة
4
3
2
1
10

نسبة حدوث القتل في القرى للسنوات األربع املاضية بلغت األعلى ،حيث أن حاالت القتل التي حصلت في
القرى بلغ (  ) 13حالة  ،ولكن ال ميكن تعميم فكرة أن القتل يحصل في القرى أكثر من املدينة أو اخمليم ،وذلك
الن هذه البيانات تتعلق بأربع سنوات سابقة فقط ،وأيضا كما سبق ذكره في التقرير ،فان البيانات ال تعطي
الرقم احلقيقي حلوادث القتل ،ألن احلاالت التي مت حتلليها هي فقط حاالت القتل التي قام مركز املرأة بتوثيقها .

بيانات تتعلق بصلة القرابة بني املرأة التي قتلت والقاتل
السنة

األخ

األب

الزوج

2007
2008
2009
2010
اجملموع

2
1
2
1
6

1
1
2
4

1
4
5

األخ
واألب
2
2

أحد األقارب في من غير غير ذلك
األقارب
العائلة
2
3
1
 2تناولت السم
2
 1شنقت
 1األخت وصديقها -
3
3
6

يبدو أن القاتل في معظم حاالت قتل االناث التي متت في الفترة الواقعة ما بني  2007و  2010هو القريب
من الدرجة األولى ،حيث أن مجموع احلاالت التي قتلت من األب أو األخ أو من كليهما معا أو من الزوج بلغت
( )17حالة ،وهذا يؤكد ما ورد في دراسة السياق التاريخي أن جسد املرأة “وشرفها” هي ملكا للرجال ويقتلون
النساء بحجة الدفاع عن “شرفهم”.
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جدول بيانات املستوى التعليمي
السنة
2007

أمية
1

2008
2009
2010
اجملموع

1
2

ابتدائي إعدادي ثانوي
1
3
2
1
3
6

3
3
2
11

2
2
1
6

دبلوم أو أعلى لم يوثق
حالة لم يتم توثيق
مستواها التعليمي وحالة
أخرى طفلة
1
1
1
3
1

متدن  ،حيث أن ما مجموعه ( )19امرأة
يتضح من اجلدول أعاله أن املستوى التعليمي للنساء اللواتي قتلن
ٍ
تعلمن حتى املرحلة اإلعدادية ،وواحدة فقط حصلت على مستوى دبلوم بعد إنهائها املرحلة الثانوية العامة.

بيانات تتعلق بطبيعة عمل النساء اللواتي قتلن خالل الفترة الواقعة بني  2007و 2010
السنة
2007
2008
2009
2010
اجملموع

تعمل خارج البيت
1
1
4
2
8

ال تعمل خارج البيت لم يوثق
6
4
2
3
1
3
3
16

مالحظات أخرى
حالة طفلة
 1طالبة في املدرسة
2

بالنظر إلى اجلدول املرفق ،ميكن االستنتاج أن النساء اللواتي قتلن وكن ال يعملن خارج املنزل بلغ عددهن ()16
امرأة ،و ( )8نساء فقط كن يعملن خارج املنزل ،و( )4من النساء اللواتي كن يعملن ،كانت طبيعة عملهن
في قطف اخلضروات واملزروعات في داخل اخلط األخضر ،وإحداهن كانت تعمل خادمة في البيوت واثنتني منهن
عملن في صالونات ،وأخرى عملت مدرسة ،وواحدة من الضحايا كانت تعمل على ماكينة تطريز داخل البيت.
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مجمل البيانات التي تتعلق بالضحايا في جداول وحسب السنة واملتغير
بيانات تتعلق بعمر الفتيات والنساء اللواتي قتلن خالل فترة البحث:
السنة

أقل من
 20سنة
1
2
1
4

2007
2008
2009
2010
اجملموع

أكثر من
ما بني
ما بني
ما بني
 30-20سنة  40-30سنة  50-40سنة  50سنة
2
5
5
5
2
3
3
2
8
15

كان أقل عمر للحاالت التي مت قتلها في الفترة الواقعة ما بني  2007و 2010طفلة بلغ عمرها سنة واحدة
فقط ،وقد قام والدها بقتلها وذلك بسبب شكه بأنها ليست ابنته ،حيث قام بطعنها خمس طعنات .وقد
سبق للوالد اجلاني أن قام بضربها عدة مرات وهي لم تبلغ من العمر الشهرين فقط.
وأكبر حالة مت قتلها بلغت من العمر  53سنة ،وقد قتلت في العام  ،2007وقد قام بقتلها زوجة أخيها
وشخصان ال تربطهم بها عالقة قرابة.

جدول بيانات احلالة االجتماعية:
السنة

طفلة

عزباء

متزوجة

مطلقة

أرملة

2007
2008
2009
2010
اجملموع

1
1
2

1
1
2
2
6

6
3
4
4
17

1
1
2

1
1

لم توثق حالتها
االجتماعية
1
1

من اجلدول أعاله يتبني أن العدد األكبر من اللواتي قتلن خالل األربع سنوات املاضية هن من فئة املتزوجات ،حيث
بلغ عددهن  17امرأة من اجملموع الكلي الذي بلغ  29امرأة ،ويليهن العزباوات ثم املطلقات ثم األرامل.
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حاالت القتل خالل عام 2010
مت توثيق ( )6حاالت قتل خالل العام  ،2010ومت توثيق أربع حاالت أخرى على أنها انتحار ،ولكن في هذا اجلزء
سوف يتم حتليل البيانات التي تتعلق بالقتل وحتليل حالة أخرى سجلت على أنها انتحار ،و يبدو من دراسة
احليثيات أنه مت قتلها عبر الشنق.
العمر
احلالة االجتماعية
مكان السكن
درجة التعليم

طبيعة العمل

صلة القرابة
بني الضحية والقاتل
الطريقة التي قتلت
بها الضحية

عدد األطفال
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 تراوحت أعمار النساء اللواتي قتلن ما بني 13سنة و 38سنة  3عزباوات  4متزوجات وحالة من األربع سبق لها الزواج أربع مرات  4في قرية  2في مخيم  1في مدينة  3ابتدائية  2إعدادية  1ثانوية  1لم يوثق مستوى تعليمها  3لم يسبق لهن أن عملن خارج املنزل  1تعمل في اخلياطة في البيت  1تعمل في الزراعة لفترات طويلة داخل اخلط االخضر ولكن فيالفترة األخيرة لم تعمل
  1لم يوثق لها طبيعة عمل  1طالبة في الصف السابع  4الزوج  1األخ  1األخت بالشراكة مع صديقها  2خنقا  1طعنا بالصدر ثالث طعنات  1مت حرقها بأنبوبة الغاز هي وأبناؤها وكانت حامل في شهرهااخلامس ،وبعض من األطفال أصيبوا بتشوهات وإصابات خطيرة
سما ً
ّ 1  1مت اسقاطها وقذفها من الطابق الرابع.  1مت توثيقها على أنها انتحار ،مت تسجيلها على أنها وجدتمشنوقة بحبل غسيل على سطح منزل العائلة.
تراوح عدد األطفال بني  4إلى سبعة أطفال ،وبلغ مجموع األطفال
الذين فقدوا أمهاتهم  16طفل

حاالت القتل خالل عام 2009
وثق مركز املرأة ( )9حاالت خالل عام  ،2009ومن بني احلاالت حالتا انتحار ،ولكن مت التعامل معهن على
أنهن حاالت قتل ،وذلك كون أن احليثيات أشارت إلى أنه مت استخدام السم في قتلهن.
العمر
احلالة االجتماعية

مكان السكن
درجة التعليم

طبيعة العمل
صلة القرابة
بني الضحية والقاتل
الطريقة التي قتلت
بها الضحية

عدد األطفال

 عمر الضحايا تراوح بني  17و 40سنة  4متزوجات  2عزباوات  1مطلقة  1أرملة  1حالتها االجتماعية لم توثق  2في اخمليم  5في القرية  2في املدينة  1لم يتم توثيق مستوى التعليم لها  1أمية  1ابتدائي  3إعدادي  2ثانوي  1دبلوم  3ال تعمل خارج البيت  2لم يتم توثيق عملهن أو لم يعملن خارج املنزل  4يعملن خارج املنزل (واحدة منهن عملت على ماكينة تطريز في البيت)  2األب  2األخ  1الزوج  1ابن األخت  4خنقا  3شربن مواد سامة  1طعنا بالسكني ويقال من  25إلى  30طعنة  1لم يوثق السبب الذي أدى إلى قتلها  2من احلاالت التي سجلت على أنها انتحار ،مت تسجيلها على أنها تناولتالسموم وسجلت على أنها حاالت انتحار( .واحدة قيل أن أمها خنقتها أو
نتيجة جلطة دماغية)
تراوح عدد األطفال لدى النساء اللواتي قتلن بني طفل إلى سبعة أطفال وبلغ
مجموع األطفال الذين فقدوا أمهاتهم ( )20طفال
21

حاالت القتل في عام 2008
وثق مركز املرأة ( )5حاالت قتل خالل العام 2008
العمر
احلالة االجتماعية
مكان السكن
درجة التعليم
طبيعة العمل
صلة القرابة
بني الضحية والقاتل
الطريقة التي قتلت
بها الضحية
عدد األطفال
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 تراوحت أعمار الضحايا بني  29-22سنة  1عزباء  3متزوجات (واحدة منهن مطلقة من الزوج األول)  1مطلقة  1في قرية  3في مدينة  1في مخيم  3إعدادية  2ثانوية  1تعمل خارج البيت  4لم يعملن خارج البيت  1قتلها األب  1األخ  1من غير األقارب  2قتلهما الوالد باالشتراك مع األخوة  5خنقا ،إحدى احلاالت مت حرقها بالبنزين باإلضافة إلى اخلنق.وإحدى احلاالت اخلمس مت ضربها ضربا مبرحا حتى فقدت البصر
ومن ثم مت َّ خنقها
تراوح عدد األطفال بني طفل إلى طفلني ،ومجموع األطفال الذين
فقدوا أمهاتهم بلغ أربعة أطفال

بيانات عن احلاالت التي قتلت خالل عام 2007
عدد حاالت القتل التي وثقها مركز املرأة في عام ( )2007بلغ ( )8حاالت
عدد حاالت االنتحار التي وثقها املركز في نفس العام  2007بلغ ( )3حاالت
العمر
احلالة االجتماعية
مكان السكن
درجة التعليم

طبيعة العمل
صلة القرابة
بني الضحية والقاتل

الطريقة التي قتلت
بها الضحية
عدد األطفال

 طفلة عمرها سنة واحدة احلاالت األخريات بلغ أعمارهن ما بني  23سنة و  52سنة  1طفلة  6سبق لهن الزواج  1عزباء  4في قرية  4في مدينة  1أمية  2ابتدائية  3حاالت إعدادية  1ثانوية  6حاالت لم تعمل خارج املنزل  1عملت خارج املنزل  2قتلهما األخ  1قتلها األب  1قتلها ابن عمها  1قتلها ابن عمتها  1لم يعرف من القاتل  2قتلها شخصان غريبان ال تربطهما بها عالقة  4إطالق النار  2خنقا ً  1طعنا بالسكني  1وجدت مقطعة ومخنوقة0-

19

مصادر املعلومات في جمع املعلومات عن احلاالت التي قتلت
اعتمدت الباحثات امليدانيات في عملية التوثيق على مصادر مختلفة من أجل جمع املعلومات ،بهدف جمع أكبر
كم من املعلومات ،في محاولة للوصول إلى معلومات وتفاصيل تكون أقرب إلى الواقعية وتتوخى احلقيقة.
وقد اعتمدت الباحثات أيضا أسلوب إجراء املقابالت مع جهات رسمية مثل الشرطة واحملافظة والنيابة العامة
وأعضاء أحزاب سياسية أو مهنيني/ات مثل باحثات اجتماعيات ،وأحيانا مت اللجوء إلى بيوت األمان .ومت عقد
مقابالت مع أهالي وأسر الضحايا  :األب ،األم ،الزوج ،اإلخوة ،األخوات ،وأحيانا األبناء ،وجلأت الباحثات في حاالت
معدودة إلى املعارف من اجليران واحمليط مثل الصديقات ،وكذلك مت التوجه أحيانا إلى أئمة مساجد أو وجوه
معروفة من العشائر.
بلغ عدد احلاالت التي وثقها مركز املرأة خالل الفترة الواقعة بني عامي  2007وحتى نهاية شهر  11من سنة
 )29( ،2010حالة قتل ،و ( )9حاالت انتحار ،ومن املهم ذكره أن هذه احلاالت ليست الرقم احلقيقي حلاالت
القتل أو االنتحار ،ولكن هذه هي احلاالت التي علم بها املركز ،وقد يكون الرقم احلقيقي سواء حلاالت القتل
أو حلاالت االنتحار يفوق العدد الذي وثقه املركز .ومن اجلدير ذكره أن احلاالت التي مت حتليلها هي حاالت القتل،
وبعض حاالت االنتحار وليست جميعها ،وذلك الن حاالت االنتحار التي سجلت ومن خالل حتليل التوثيق كان
واضح متاما أنها أجبرت على االنتحار أو أنها قتل وليست انتحارا ،ولكن في حاالت االنتحار األخرى لم يتضح
متاما أن احلاالت أجبرت على االنتحار من األهل ،مع تقديرنا الظنّي أن حاالت االنتحار في الغالب جتبر على اتخاذ
هذا القرار.
ومن جانب آخر فان معظم احلاالت التي وثقت هي في الضفة الغربية  ،باستثناء حالتني فقط مت توثيقهن في
غزة في العام  ،2008والسبب ،كما نعتقد ،ليس بسبب ندرة حاالت القتل في غزة ،ولكن بسبب وضع شبه
االنفصال عن غزة ،وعدم متكننا من معرفة املعلومات بدقة عن الوضع في القطاع ،واحلالتان التي مت توثيقهما
سمعنا عنهما ،فبادرنا إلى توثيقها.
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ما بعد عملية التوثيق وماذا على املركز أن يقدم في هذا اجملال
ذكرت الباحثات امليدانيات أن عملية التوثيق مهمة جدا ،كونها تساعد في جمع املعلومات حول الضحايا
والتفاصيل التي تتعلق باحلدث واجلاني والعائلة ،وهذه املعلومات واحليثيات مهمة الستخدامها في الضغط
والتأثير على أصحاب القرار للحد أو القضاء على هذه الظاهرة في مجتمعنا الفلسطيني .ولكن في ذات
الوقت فإن عملية التوثيق غير كافية من وجهة نظرهن ،حيث أنه من الضروري العمل مع عائالت الضحايا
وخاصة األطفال ،ألنهم يعانون من مشاكل جمة بعد حادث القتل ،في كثير من األحيان يعاني األطفال من
تغيرات سلوكية مثل الكوابيس الليلية أو اضطرابات في النوم أو التبول الالإرادي والتبول الليلي ،أو العزلة
واالنطوائية أو املرور مبرحلة اكتئاب نفسي وغيرها من التغيرات النفسية واالجتماعية ،وكل هذه األعراض
متدن ،مينع التوجه
بحاجة إلى تدخل عالجي ،وفي كثير من األحيان فان املستوى االقتصادي لعائالت الضحايا
ٍ
لطلب العالج بسبب التكلفة املادية ،لذا فان مركز املرأة واملراكز األخرى اخملتصة عليها أن تقدم العالج الالزم
والتدخل الطبي املناسب اجملاني ألطفال وعائالت الضحايا.
ومن املهم استكمال العمل مع عائالت الضحايا ،كون أفراد هذه العائالت ميرون مبراحل نفسية صعبة قد
تصل عند بعض أفرادها إلى التفكير في االنتحار ،فعلى مركز املرأة أن يتوجه لهذه العائالت ليقدم املساعدة
الضرورية أو أن يقوم بالتحويل ملؤسسات مختصة أخرى .وأوصت الباحثات بتقدمي الدعم املادي لهذه العائالت،
متدن ويزداد سوءا في ظل غياب املعيل ،حيث أنه في كثير من األحيان
كون املستوى االقتصادي لهذه األسر
ٍ
هو اجلاني.

بيانات تتعلق باإلناث اللواتي مت قتلهن ومت توثيق حاالتهن خالل الفترة الواقعة بني  2007و 2010
في هذا اجلزء من التقرير سوف يتم تفصيل احلاالت التي مت فيها القتل في الفترة الواقعة ما بني  2007ونهاية
شهر  ،2010 /11وسوف يتم دراسة وحتليل احلاالت التي قتلت في كل سنة بشكل منفصل ،ومن ثم سوف
يتم جمع املعلومات واحملصلة اإلجمالية للسنوات األربع السابقة في جداول موحدة تبعا للمتغير الذي سيتم
دراسته.
في التحليل املنفصل لكل عام سوف يتم تبيان عمر النساء ،وحالتهن االجتماعية ،وعدد األطفال ،ومكان
السكن ،ومستوى التعليم للضحية ،وطبيعة العمل ،وطبيعة العالقة بني املرأة التي قتلت والقاتل ،والطريقة
التي قتلت بها ،وسوف يتم النظر إلى مستوى تعليم القاتل واملهنة التي يعمل بها إذا توفرت املعلومات ،وأيضا
سوف يتم التطرق إلى الوضع االقتصادي لعائالت الضحايا.
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النجاح الذي حتقق على مدار عمل الباحثات امليدانيات في عملية التوثيق
تطرقت الباحثات إلى جتربتهن في عملية التوثيق من خالل عملهن في هذا اجملال والنجاحات التي حتققت،
وأشرن إلى أنه في بداية عملهن في هذا اجملال كن يواجهن مشاكل كثيرة وكبيرة تتعلق في احلصول على
املعلومات ،حيث كان توثيق احلالة يأخذ منهن الكثير من الوقت واجلهد ،ولكن في السنوات األخيرة أصبح
احلصول على معلومات أسهل مقارنة بالسنوات األولى  ،وذلك بسبب املهارات التي اكتسبنها في التواصل
مع األهل ومع اجلهات الرسمية ،وأيضا أصبحن ميتلكن مهارات أعلى من حيث األسلوب والطريقة في عملية
التوثيق ،وهذا نتاج اخلبرة والتجربة امليدانية والتعامل مع عائالت الضحايا .وأيضا ما يسهل عملية التوثيق أنه
في هذه اآلونة ،أن احلاالت التي تُقتل يتم احلديث عنها والكتابة في وسائل اإلعالم اخملتلفة ،لذلك فإن الباحثة
متتلك معلومات أولية قبل توجهها لعائلة الضحية وهذا يساعدها في عملية الوصول لعائلة الضحية وأيضا
يسهل عملية التوثيق .ومن ناحية أخرى فان احلديث عن املوضوع في كثير من احلاالت عند أسر الضحايا أصبح
أسهل بسبب ارتفاع مستوى الوعي نسبيا في هذا اجملال بسبب جهود املؤسسات النسوية واحلقوقية
واإلعالمية اخملتلفة .وعلى صعيد آخر ،فان األهل في كثير من األحيان يرون في مركز املرأة جهة داعمة لهم،
وأن املركز هو صديق يشعر معهم فيتوجهون له في محنتهم ،واللقاء مع الباحثة امليدانية التي توثق
احلالة حسب رأيهم هو نوع من التفريغ والتعبير عن األلم الذي أصابهم بعد حالة القتل ،ويعتقدون أن املركز
سيساهم في العمل من أجل القضاء على ظاهرة قتل اإلناث .من ناحية أخرى ،ذكرت الباحثات أن اجلهات
الرسمية أيضا ،أصبحت أكثر تعاونا مع الباحثات امليدانيات في تقدمي معلومات حول حاالت القتل ،بسبب
الثقة واملصداقية التي أصبح مركز املرأة يتمتع بها لدى هذه املؤسسات.

املشاكل التي تواجهها الباحثات في عملية التوثيق
بالرغم من التطور الذي طرأ على أداء الباحثات امليدانيات املهني في مجال توثيق حاالت قتل اإلناث ،إال أنه
ما زالت هناك بعض املشاكل أو املعيقات التي تواجه الباحثات ،ومن أهم املشاكل هي عدم تعاون الشرطة
أحيانا وخاصة عند تغيير املدير ،وتكون هذه اإلشكالية أضعف مع الشرطة في حال توفر معرفة شخصية بني
الباحثة والشرطي.
ومن املشاكل التي تواجه الباحثة أن األهل يعملون على إخفاء احلقيقة ،وال يتعاونون مع الباحثة ،فأحيانا كثيرة
تبذل جهود كبيرة وتضطر الباحثة لتكرار الزيارة مرات عديدة من أجل جمع املعلومات الضرورية لعملية توثيق
احلالة.
ومن املشاكل التي تواجهها الباحثة أيضا هو عدم إعطاء الفرصة للموثقة أن جتلس مع األشخاص بشكل
منفرد ،وهذا يحد من احلصول على املعلومات الصحيحة والدقيقة ،وأشارت الباحثات إلى أن األصعب هو
مقابلة الرجال للحديث معهم وتوثيق احلاالت .وفي بعض األحيان يكون من الصعب جدا مقابلة العائلة ويوجد
خطورة شديدة في التوجه لهذه العائالت .وذكرت الباحثات أن إحدى املشاكل التي يواجهنها يتعلق مبدى دقة
املعلومات التي يتم جمعها أحيانا ،حيث يكون هناك تناقض كبير في الوقائع ،وهذا بسبب التردد واخلوف من
إعطاء املعلومات الدقيقة والصحيحة.
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من أجل رصد ودراسة جتربة مركز املرأة في عملية التوثيق فقد مت عقد اجتماعات منتظمة ومتتابعة مع
الباحثات امليدانيات اللواتي يقمن بعملية التوثيق في املركز منذ بدء العمل في هذا اجملال ،مت خاللها نقاش احملاور
التالية لعملية التوثيق:
	•كيف تتم املعرفة عن حاالت قتل اإلناث ،وكيف يتم توثيقها ،واملصادر التي يتم اللجوء لها عند عملية
التوثيق.
	•النجاحات التي حتققت على صعيد اخلبرة في مجال التوثيق.
	•املشاكل التي تواجه الباحثات امليدانيات في عملية التوثيق.
	•ما بعد عملية التوثيق على صعيد العمل مع أهالي وأسر النساء اللواتي قتلن.

املعرفة عن حاالت قتل اإلناث وكيف يتم توثيقها واملصادر التي يتم اللجوء لها
أجمعت الباحثات أنهن يعرفن عن احلاالت التي تقتل من خالل وسائل اإلعالم ،حيث أن وسائل اإلعالم اخملتلفة
سواء املسموعة أو املرئية أو املقروءة تتناول قضايا قتل اإلناث وتناقشها ،على عكس السنوات السابقة ،حيث
كانت الباحثات يعرفن عن حاالت قتل اإلناث من خالل أهل القرية أو املدينة أو اخمليم ،أو من خالل عالقات ومعارف،
ولم يكن هناك تغطية إعالمية للحاالت التي تُقتل على خلفية “الشرف” ألسباب مختلفة حسب وجهة
نظرهن ذُكر منها :
	•غياب اجلرأة لطرح هذه القضايا ،فهناك سريَّة كبيرة في التعامل مع هذه القضايا ،سواء من األهل أو
من اجلهات الرسمية.
	• هذا املوضوع لم يلق أهمية في السنوات املاضية حسب رأيهن بسبب أن الذهنية في التعاطي مع
هذا املوضوع كانت تبرر عملية القتل ،وبالتالي ال يوجد داعي إلثارة هذا املوضوع والتحريض ضده أو
حتى التطرق له.
	•موضوع القتل على خلفية ما يسمى “شرف العائلة” هو من احملرمات التي يجب عدم اخلوض بها،
كونه مرتبط إلى حد قريب أو بعيد بجنسوية النساء.
بالنسبة للسؤال التالي وهو كيف تتم عملية التوثيق؟ فإنه فور املعرفة عن حالة مت قتلها ،تتوجه الباحثة
إلى مكان احلدث ،وتوضح الهدف من اللقاء والتوثيق وتّعرف عن اجلهة التي أوكلتها بعملية التوثيق وهو مركز
املرأة ،وتقابل أهل الضحية وكل من له عالقة بها من أصدقاء أو جيران أو زمالء عمل أو دراسة ،وأيضا يتم لقاء
مسؤولني من جهات رسمية جلمع معلومات عن احلادث ومصير اجلاني ،وحيثيات تتعلق باحلدث لم يتم احلصول
عليها من اجلهات غير الرسمية.
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وغدا مركز املرأة مصدرا رئيسا للحصول على معلومات تتعلق بحاالت قتل اإلناث في مجتمعنا الفلسطيني،
فالعديد من املؤسسات النسوية واحلقوقية واإلعالمية ،وكذلك الباحثني/ات واألكادمييني/ات على صعيد محلي
وغير محلي يتوجهون للمركز بغية احلصول على معلومات تتعلق مبوضوع العنف املبني على النوع االجتماعي
بشكل عام ،وللحصول على معلومات تتعلق مبوضوع قتل اإلناث في مجتمعنا الفلسطيني بشكل خاص.
استمر مركز املرأة في عملية توثيق قتل اإلناث على خلفية ما يسمى “شرف العائلة” ،لقناعته وإميانه بأهمية
عملية التوثيق ،كونها تسهم في كشف حجم االنتهاكات التي تتعرض لها املرأة ،وتساعد في وضع قاعدة
بيانات عن النساء أو الفتيات اللواتي قتلن ،وتوفر مؤشرات تقريبية عن عدد النساء اللواتي قتلن ،وكذلك فإن
عملية التوثيق من املمكن أن تكشف عن الدوافع واألسباب التي أدت إلى قتل النساء .وأيضا فان عملية
التوثيق تظهر الطريقة التي مت ارتكاب اجلرمية بها ،والهدف األهم لعملية التوثيق هو توفير احلماية والدعم
للنساء املهددات بالقتل .والهدف األسمى والنهائي من عملية التوثيق هو االستفادة من املعلومات للضغط
واملناصرة في تعديل وتغيير واستحداث قوانني ورسم السياسات واالستراتيجيات للقضاء على ظاهرة قتل
اإلناث في مجتمعنا الفلسطيني عبر كسب تأييد أصحاب القرار في الوزارات الفلسطينية اخملتلفة ،وعبر
الضغط على أعضاء اجمللس التشريعي الفلسطيني.

جتربة مركز املرأة في عملية التوثيق من حيث النجاحات التي حتققت واملشاكل التي ما
زالت تواجه الباحثات امليدانيات في عملهن
يتم نقاش التجربة الرائدة ملركز املرأة في عملية توثيق ظاهرة القتل على خلفية “شرف العائلة” في هذا
التقرير ،وتأكيد الضرورة امللحة ملتابعة رصد هذه الظاهرة ،وكشف تفاصيل احلقائق التي لها ارتباط بها،
ووضع هذه املعطيات بني يدي أهل االختصاص واملسؤولية من أجل وضع آليات وقوانني هدفها القضاء
على جرمية ما زالت الكثير من املراكز واجلمعيات ذات االختصاص حتجم عن اخلوض في غمارها ،واملؤسسات
القليلة التي قامت أو تقوم بتوثيق ظاهرة قتل اإلناث على خلفية الشرف تقوم بعملية توثيق حتصر همها
في اجلوانب اإلحصائية ،وال تقوم بعملية توثيق شاملة تستهدف احلصول على معلومات كافية تساعد في
التأثير والضغط واملناصرة.
ومن ناحية أخرى فان التطرق إلى جتربة مركز املرأة في التوثيق في هذا التقرير ،يبتغي وضع التجربة بني يدي أهل
االختصاص والتجربة للحصول على مالحظات وتغذية راجعة من الذين سيطلعون على هذا التقرير ،وبالتالي
تتضافر اجلهود البناءة لتطوير عمل املركز في هذا اجملال ،مما سيكون له دور فاعل في حتسني وتطوير عملية
التوثيق ،وكلما كان العمل أكثر صوابا ومصداقية ودقة كان أكثر فعالية في التأثير وحشد الطاقات للحد من
ظاهرة قتل اإلناث على خلفية ما يسمى “شرف العائلة”.
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تاريخ عمل مركز املرأة في توثيق حاالت القتل على خلفية ما يسمى “شرف العائلة”
منذ نشأة مركز املرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي وقف جادا في مواجهة العنف املبني على النوع االجتماعي،
وكان جليا أن هناك حاالت كثيرة من النساء في مجتمعنا الفلسطيني يتعرضن للتهديد بالقتل ألسباب
مختلفة ،وعدد منهن يتوجه لطلب احلماية ،وقد أولى املركز في تلك الفترة وما زال االهتمام الكبير لهذه الفئة
من النساء من خالل تقدمي اخلدمة االجتماعية والقانونية الالزمتني ،وتوفير احلماية لهن عبر االتصال والتعاون
مع املؤسسات الرسمية وغير الرسمية ،واالتصال بالشخصيات املؤثرة في ظل عدم وجود بيوت خاصة حلماية
النساء من القتل (كيفوركيان.)2001،
منذ بداية العام  ،2000أولى مركز املرأة اهتماما خاصا مبوضوع قتل اإلناث على خلفية ما يسمى “شرف
العائلة” ،ومتثل ذلك بشكل أساسي من خالل الدراسة االستقصائية التحليلية التي أعدها املركز والتي
هدفت إلى البحث عن ظاهرة قتل اإلناث في مجتمعنا الفلسطيني ،ومتت الدراسة عبر االتصال بنساء يعشن
حتت التهديد باملوت أو تعرضن فعال إلى محاولة قتل ،وبسبب طبيعة عمل مركز املرأة وتوفر األخصائيات
االجتماعيات مت التعامل مع هذه احلاالت ،وباالستناد إلى خبراتهن املهنية وعالقتهن مبختلف املؤسسات
العامة في مجال العنف وأجهزة الشرطة ،مت الوصول لإلجراءات املالئمة واحملددة التي من شأنها أن حتمي
حياة املرأة وتكفل لها األمان مستقبال.
وقد أبرزت الدراسة التي متت في عام  2001مدى احلاجة املاسة للبحث والتوثيق حلاالت قتل اإلناث ،وخاصة إذا
كان الهدف الرئيس هو العمل على القضاء على هذه الظاهرة ،فإن ذلك يتطلب فهم عميق وإدراك موسع
ألبعاد املشكلة للتعامل معها والقضاء عليها (كيفوركيان.)2001،
ومنذ ذلك احلني بدأ مركز املرأة باالهتمام بهذه الظاهرة من خالل تدريب باحثات ميدانيات متخصصات في
منهجية التوثيق ،ومتابعة عملهن في رصد وتوثيق حاالت قتل اإلناث.
وقد مرت عملية توثيق قتل اإلناث في مركز املرأة مبراحل مختلفة ،في بداية عمل املركز في هذا اجملال كان صعبا
إيجاد باحثات عندهن االستعداد للعمل في هذا اجملال ،بسبب تردد وخوف الباحثات من التوجه لعائالت النساء
املقتوالت ،وقلقهن من عدم تقبل اجملتمع للتعاطي مع هذه القضايا .ومن ناحية أخرى ،كان هناك رفض في
التعاطي واإلدالء مبعلومات من جانب أهل وأسر الضحايا في حال توجه الباحثات امليدانيات ملقابلة عائالت
النساء اللواتي قتلن ،حيث كان هناك تكتم وإخفاء للمعلومات والتفاصيل التي تتعلق بالضحية وعائلتها
وبحادث القتل.
وعلى مدار عمل املركز في هذا اجملال وتراكم التجربة ،فان عمل الباحثات اللواتي يوثقن حاالت قتل اإلناث تطور
بشكل ملحوظ ،بسبب زيادة الوعي لدى اجملتمع الفلسطيني حول أهمية احلديث عن موضوع قتل اإلناث
نتيجة للجهود التي بذلتها ،وما زالت ،املؤسسات النسوية واحلقوقية واإلعالمية ،فأصبح من األسهل الوصول
إلى عائالت الضحايا ،بعد أن صارت وسائل اإلعالم اخملتلفة تكشف مثل هذه اجلرائم ،في حني أن معرفة حاالت
القتل ،في بداية عمل املركز في هذا اجملال ،كانت تتم عبر املعارف والعالقات االجتماعية في ذاك اخمليم أو
تلك القرية أو املدينة ،وأصبح الوصول أسهل إلى عائالت الضحايا ،واحلصول على معلومات أكثر دقة تتعلق
بحيثيات وتفاصيل احلدث والضحية والعائلة وكافة املعلومات التي تتعلق باجلرمية.
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على الصعيد العربي القتل يتم بسبب اخلروج أو لشبهة اخلروج على األحكام األخالقية التي تبنتها القبيلة
العربية والتي تتضمن بأن “العفة فرض على النساء وحدهن” ،وفي هذا احلكم القاسي والعنيد يتم جتاوز
األعراف والقوانني العربية ،ويتم بذات الوقت جتاوز األديان التي تساوي في العقوبات بني الرجال والنساء.
إن هذه اجلرمية ما زالت متارس في املنطقة العربية ،ويتم التعامل مع اجلاني ،عادة ،على أنه بطل حقق إرادة
القبيلة وحمى “شرفه” ،ويلتمس له القضاة األعذار اخملففة ،ويبرر التخفيف بالعذاب واأللم النفسي الذي
عاناه اجملرم بسبب قتله البنته أو أخته ،وفي أحيان كثيرة فان اجملتمع يقف موقف املؤيد للجرمية ،ويثني على
عمل اجلاني ،بينما ترقد جثة الضحية مختلطا دمها وحلمها بالوحل ،وال تبحث الدوائر األمنية عن أركان اجلرمية
كما جرت عليه األعراف العدلية ،فال يتم سماع شكواها ،وال يتم استكمال البحث في درجة تناسب العقوبة
البسيطة اخملففة مع اجلرمية النكراء التي مت ارتكابها بحق الضحية (عبده.)1999 ،

منهجــية إعــداد التقـرير
بداية مت حتديد الفترة بني  2007و  2010ألنه مت إعداد دراسات وتقارير حول قتل اإلناث للسنوات السابقة ،حيث
قام مركز املرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي بإعداد دراسة في العام  2001بعنوان “قتل النساء في اجملتمع
الفلسطيني” ،وقام منتدى املنظمات األهلية الفلسطينية ملناهضة العنف ضد املرأة بإعداد تقرير حول قتل
اإلناث بعنوان “جرائم قتل النساء في فلسطني في الفترة بني  2004و .” 2006
وقد مت تفريغ البيانات الدميوغرافية التي تتعلق بالعمر ،ومستوى التعليم ،وطبيعة العمل ،ومكان السكن،
وعدد األطفال ،والعالقة بني الضحية والقاتل ،والطريقة التي مت فيها القتل لكل سنة في جدول مستقل،
ثم ُجمعت املعلومات التي تتعلق في كل متغير للسنوات األربع في جدول واحد .وقد مت تسليط الضوء على
طبيعة احلياة التي عاشتها الضحايا وعالقتهن بأزواجهن وأسرهن ،ومت دراسة طبيعة القاتل من حيث املستوى
التعليمي واالجتماعي ،وأخيرا ً نوقش أثر قتل النساء على أطفالهن وعائالتهن.
اعتمدت منهجية إعداد التقرير على عقد مجموعة نقاش مع الباحثات امليدانيات اللواتي يقمن بعملية توثيق
قتل اإلناث ،من خالل نقاش معمق حول قضايا لم يتم تناولها باملستوى املطلوب في احلاالت التي مت توثيقها،
مثل تأثير القتل على أسر وأطفال الضحايا ،وأيضا اإلجابة على تساؤالت برزت حني مراجعة احلاالت املوث َّقة،
وكذلك مت عقد مجموعة النقاش مع الباحثات امليدانيات بهدف التعرف على النجاحات التي مت حتقيقها خالل
عملهن في توثيق قتل اإلناث ،وللتعرف أيضا على املشاكل أو الصعوبات التي ما زالت تقف عائقا أمامهن في
عملية التوثيق ،وكان هدف عقد مجموعة النقاش معرفة وجهات نظرهن حول ما يجب عمله بعد عملية
التوثيق مع أسر وعائالت اإلناث والنساء اللواتي قتلن.
وأخيرا ،مت عقد مجموعتني بؤريتني مع مؤسسات عاملة وناشطة في مجال محاربة القتل على خلفية “شرف
العائلة” ،من أجل اإلجابة على تساؤل رئيس في هذا التقرير وهو :ملاذا ما زالت ظاهرة قتل اإلناث موجودة في
مجتمعنا الفلسطيني بالرغم من اجلهود اخملتلفة التي تبذلها املؤسسات احلكومية وغير احلكومية للقضاء
على هذه الظاهرة ؟
وكذلك كان هدف مجموعتي النقاش اخلروج بتوصيات واستراتيجيات عمل للحد من هذه الظاهرة ،واملساهمة
في القضاء عليها نهائيا.
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الســياق التـاريخي لقتـل اإلنـاث
ارتبط قتل اإلناث على خلفية الشرف تاريخيا بشكل عام بظهور النظام البطرياركي في آسيا وأوروبا ،حني ساد
االعتقاد بأن شرف العائلة واجملتمع مرتبطان بجنسوية النساء ،وبأنه يجب السيطرة على النساء فهن مصدر
اإلجناب والبقاء ،كما السيطرة على األرض والثروات فهي مصدر الغذاء  ،فاملرأة واملصادر اإلنتاجية يجب احلفاظ
عليهما ألنهما أساس البقاء واالستمرار للمجتمعات القبلية واإلقطاعية.
ومن أجل احملافظة على النظام األبوي ،كان من الضروري احملافظ على احلق في امللكية خالصة للمالك ،واحملافظة
نقية ،وبالتالي اإلحاطة بجنسوية النساء باحملافظة على طهارتهن
على شجرة العائلة صاحبة احلق في اإلرث ّ
وعفتهن (علي.)2001 ،
وقد ارتبط تاريخيا شرف الرجل بأرضه املنتجة للغذاء ،كما ارتبط شرفه بعرضه ـ املرأة ـ املنتجة لألوالد،
وظهرت مقوالت الشرف والطهارة والعيب والعار التي تعبر عن هذا الواقع املنسجم مع سياق الدفاع عن سر ّ
البقاء ،فالرجال يقتلون ليحموا األرض ،ويقتلون ليدافعوا عن النساء ،والتبرير املقدم للجرمية هو اختراق ميثاق
األخالق املتني الذي يغلف باجلنسوية.
يبدو أن عادة القتل على خلفية الشرف ظهرت كعنصر أساسي في هذا امليثاق الذي ينظم العالقات االجتماعية
في هذه اجملتمعات البدائية ،وما زالت هذه العادة متارس في مناطق مختلفة من العالم إلى حد كبير أو قليل
(علي.)2001 ،
و قتل اإلناث الذي ارتبط باحلفاظ على شرف الرجال ،واحلفاظ على النظم الذكورية التي ما زالت موجودة في
مناطق مختلفة من العالم مثل الصني والهند والباكستان ،وفي القبائل في الشرق األوسط ،وفي دول حوض
البحر املتوسط مثل فلسطني ولبنان وتركيا واليونان وايطاليا واسبانيا واملغرب ،وكذلك في جنوب أوروبا ،وأيضا
في أمريكا الالتينية (املصدر السابق).
و هناك اجتاه آخر في احلديث عن وجود ظاهرة القتل على خلفية ما يسمى شرف العائلة ،حيث تشير األدبيات
األكادميية وتقارير املنظمات الدولية ونشطاء حركة حقوق اإلنسان إلى أن ظاهرة جرائم ما يسمى “شرف
العائلة” ال تقتصر على مجتمع أو ثقافة بعينها ،بل هي منتشرة حول العالم ،مبا في ذلك اجملتمعات الغربية
والشرقية بغض النظر عن التقاليد الثقافية أو املعتقدات الدينية السائدة ،وفي هذا السياق فان املُقرر اخلاص
لألمم املتحدة حول حقوق اإلنسان أشار في عام  2003في تقريره إلى وقوع ما يسمى بجرائم الشرف في بالد
مثل البرازيل والدمنارك ومصر والعراق وإسرائيل واألراضي العربية احملتلة واألردن والكويت ولبنان واملغرب وهولندا
وباكستان وقطر والسويد وسوريا وتركيا واليمن.
االختالف والتفاوت على ما يبدو هو في كيفية تعامل البلدان وتعاطيها مع قضايا القتل على خلفية ما يسمى
“شرف العائلة” من النواحي القانونية واالجتماعية (علي.)2001 ،
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مقدمــة
تع ُّد اجلرائم على خلفية ما يسمى “شرف العائلة” أحد أخطر أشكال العنف املو َّجه ضد املرأة في مجتمعاتنا
ثم إزهاق
العربية ،حيث تتعرض املرأة ألنواع العنف كافّة ،وتصل ذروة هذه األشكال التهديد بحياتها ،ومن َّ
روحها باسم الشرف وبحجة الدفاع عنه .فقد تُقتل املرأة جملرد وجود شكوك أو شائعات حول تصرفاتها أو
ممارسات يظ ّن أنها جتاوزت بها تقاليد وأعراف وقيم اجملتمع املتعارف عليها ،وهذه اجلرائم التي ترتكب بحق
اإلناث هي تعبير عن ازدواجية في املعايير ومتييز واضح ضدَّهن ،وهي انعكاس للموروث الثقافي واالجتماعي
الذي يسود في اجملتمع  ،ويتمثل هذا املوروث في اختزال شرف املرأة وعفتها في جسدها فقط (عبد الرشيد
ومخلوف.)2003،
ما زال االضطهاد يمُ ارس ضد املرأة حتى اليوم بأشكال ودرجات متفاوتة ،فإلى جانب القتل اجلسدي ،هناك القتل
املعنوي والنفسي واالجتماعي ،فاملرأة دائما هي كبش الفداء وهي الضحية في هذه اجملتمعات.
نحن في األلفية الثالثة وما زالت هناك فتيات ونساء يُقتلن أو يُذبحن أو يجبرن على االنتحار بسبب الشك
في سلوكهن ،أو بسبب االعتقاد في أنهن خرجن على األعراف واألخالق السائدة في اجملتمع ،والقاتل في غالب
األحيان يكون أحد األقارب :األب أو األخ أو الزوج أو العم ،وغالبا ما يتم التساهل معه في العقوبة تكريسا
ملوروثات ثقافية واجتماعية ال تستند ألي منطق أو قانون ،وينظر له أحيانا أنه ضحية ،مبررين ذلك بأنه يق ِدم
على فعله دفاعا عن الشرف وغسال للعار (عبد الرشيد ومخلوف.)2003 ،
وألن جرائم قتل اإلناث ما زالت مستمرة ،مت ّ إعداد هذا التقرير الذي يهدف إلى تسليط الضوء على هذه الظاهرة،
ومدى انتشارها ،وآثارها املترتبة على أسر وأطفال الضحايا ،وموقف األهل واجملتمع من هذه اجلرائم.
يهدف التقرير بالتحديد إلى توفير بيانات ومعلومات دميوغرافية عن الضحايا اللواتي قتلن في السنوات املمتدة
من عام  2007وحتى عام  ،2010ويشتمل التقرير على معلومات توضح:
أعمار الضحايا ،احلالة االجتماعية لهن ،عدد األطفال ،مكان السكن ،درجة التعليم ،املستوى االقتصادي
للعائالت التي تنتمي لها الضحية ،طبيعة العمل ،صلة القرابة بني الضحية والقاتل ،الطريقة التي قتلت
بها ،االدعاء أو السبب الذي قتلت من أجله ،املستوى التعليمي واالجتماعي للقاتل.
ويتطرق التقرير أيضا للجهود التي تبذلها املؤسسات الرسمية وغير الرسمية للحد من هذه الظاهرة ،ومحاولة
فهم ودراسة األسباب أو العراقيل التي ما زالت تواجه احلد من هذه الظاهرة بالرغم من اجلهود التي تبذل من
أطراف متعددة .وفي نهاية التقرير تسجيل للنتائج التي مت التوصل إليها ،والتوصيات املقدمة من املركز من
أجل القضاء على ظاهرة قتل اإلناث على خلفية ما يسمى “شرف العائلة” في مجتمعنا الفلسطيني.
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	•ومن النتائج التي خرج بها التقرير فيما يتعلق باملستوى التعليمي لإلناث اللواتي قتلن ،أن مستواهن
التعليمي متدن ،حيث أن ما مجموعه ( )19امرأة تعلمن حتى املرحلة اإلعدادية ،وواحدة فقط
حصلت على مستوى دبلوم بعد إنهائها املرحلة الثانوية العامة.
	•ومن ناحية العمل ،فإن النساء اللواتي قتلن وكن ال يعملن خارج املنزل بلغ عددهن ( )16امرأة ،و
( )8نساء فقط كن يعملن خارج املنزل.
	•وبالنسبة ملكان سكن الضحايا ،فإن نسبة حدوث القتل للسنوات األربع املاضية بلغت األعلى في
القرى ،حيث أن حاالت القتل التي حصلت في القرى بلغ ( )13حالة ،ولكن ال ميكن تعميم فكرة أن
القتل يحصل في القرى أكثر من املدينة أو اخمليم ،وذلك ألن هذه البيانات تتعلق بأربع سنوات سابقة
فقط ،وأيضا كما سبق ذكره في التقرير ،فان البيانات ال تعطي الرقم احلقيقي حلوادث القتل ،ألن
احلاالت التي مت حتلليها هي فقط حاالت القتل التي قام مركز املرأة بتوثيقها.
	•فيما يتعلق بصلة القرابة بني اجلاني والضحية ،فإن نتائج التقرير أشارت أن القاتل في معظم حاالت
قتل االناث التي متت في الفترة الواقعة ما بني  2007و  2010هو القريب من الدرجة األولى ،حيث أن
مجموع احلاالت التي قتلت من األب أو األخ أو من كليهما معا أو من الزوج بلغت ( )17حالة.
	•وقد أشار التقرير أن موقف األهل واجملتمع من حاالت القتل يتسم بالرفض القاطع ،حيث أشارت كافة
املقابالت التي متت مع األهل واحمليط واألصدقاء وأيضا اجلهات الرسمية والدينية ،أنه يوجد رفض واضح
لعمليات قتل اإلناث ،فاجلميع دون استثناء أبدوا معارضة شديدة لعمليات القتل ،وقد ذكر البعض أن
القتل مرفوض بغض النظر عن األسباب ،وذكَّروا بالعواقب والنتائج السيئة على العائالت واألطفال
واجملتمع ،وقد أجمع الذين متت مقابلتهم على رفض اللجوء ألسلوب القتل بغض النظر عن األسباب،
وطالبوا مبحاكمة الذين يقدمون على ارتكاب هذا النوع من اجلرائم.
	•من ناحية أخرى فان إحدى النتائج املهمة التي خلص لها التقرير هي اآلثار السلبية على أسر
وعائالت الضحايا ،وهذا يستدعي من املؤسسات اخملتصة املبادرة والتوجه إلى تقدمي اخلدمة النفسية
واالجتماعية لهذه العائالت من أجل إعادة اندماجها في مجتمعاتها ،وأيضا من أجل عالج املشاكل
النفسية والسلوكية التي تظهر لدى أفراد هذه األسر وخاصة عند األطفال ،وكذلك من الضروري
العمل مع اجملتمعات أو األحياء التي يحصل بها حوادث قتل اإلناث ،وذلك من أجل مساعدة أفراد هذه
املناطق واألحياء على إعادة تفعيل وإدماج عائالت الضحايا.
	•كذلك فإن التقرير أوضح بشكل بارز أن اجلناة مرتكبي العنف هم أشخاص من مستوى اجتماعي
متدن ،وذوي سلوكيات منحرفة ،لذا من الضروري العمل مع هذه الفئات في املناطق النائية واملهمشة
ٍ
من أجل رفع وعي هذه الفئة ،وذلك لضمان الوقاية وجتنيبهم ارتكاب هذه اجلرائم.
	•وأخيرا فإن التقرير أوضح وأشار أنه بالرغم من اجلهود الكبيرة واجلدية التي تُبذل من كافة املؤسسات
احلكومية وغير احلكومية من أجل القضاء على ظاهرة القتل ،إال أن الظاهرة ما زالت موجودة ،وممكن
أن تكون في تزايد ،وهذا بدوره يضعنا أمام مسؤولية شاملة للتفكير جديا في دوافع اجلرمية ،ووضع
البرامج واآلليات التي من شأنها أن تساعد في احلد من ظاهرة القتل على خلفية ما يسمى “شرف
العائلة” في مجتمعنا الفلسطيني.

9

ملخص التقرير
يسلط هذا التقرير الضوء على حاالت قتل اإلناث في مجتمعنا الفلسطيني في الفترة املمتدة ما بني 2007
و  ،2010حيث أنه يقدم معلومات وبيانات تتعلق باإلناث اللواتي مت قتلهن على خلفية ما يسمى “شرف
العائلة” في تلك الفترة .وقد بلغ عدد احلاالت التي وثقها مركز املرأة خالل الفترة الواقعة بني عامي 2007
وحتى نهاية شهر  11من سنة ( 2010تسع وعشرون) حالة قتل ،وتسع حاالت انتحار ،ومن املهم ذكره أن
هذه احلاالت ليست الرقم احلقيقي حلاالت القتل أو االنتحار ،ولكن هذه هي احلاالت التي علم بها املركز ،وقد
يكون الرقم احلقيقي سواء حلاالت القتل أو حلاالت االنتحار يفوق العدد الذي وثقه املركز.
ويوفر التقرير بيانات دميغرافية عن اإلناث اللواتي قتلن خالل تلك الفترة ،تتعلق بأعمارهن ،احلالة االجتماعية
لهن ،عدد األطفال ،مكان السكن ،درجة التعليم ،املستوى االقتصادي للعائالت التي تنتمي لها الضحية،
طبيعة العمل ،صلة القرابة بني الضحية والقاتل ،الطريقة التي قتلت بها ،االدعاء أو السبب الذي قتلت من
أجله ،املستوى التعليمي واالجتماعي للقاتل .
ويتطرق التقرير أيضا للجهود التي تبذلها املؤسسات الرسمية وغير الرسمية للحد من هذه الظاهرة،
ويهدف التقرير أيضا الى محاولة فهم ودراسة األسباب أو العراقيل التي ما زالت تواجه احلد من هذه الظاهرة
بالرغم من اجلهود التي تبذل من أطراف متعددة  .وفي نهاية التقرير تسجيل للنتائج التي مت التوصل إليها،
والتوصيات املقدمة من املركز من أجل القضاء على ظاهرة قتل اإلناث على خلفية ما يسمى ”شرف العائلة“
في مجتمعنا الفلسطيني.
وقد اعتمدت منهجية إعداد التقرير على حتليل البيانات واملعلومات التي تتعلق باملعلومات حول قتل االناث
والتي جمعها املركز خالل الفترة املمتدة ما بني  2007و  ،2010وكذلك فقد مت عقد لقاءات مع الباحثات
اللواتي يوثقن حاالت القتل من أجل اإلجابة على أسئلة تتعلق باآلثار النفسية واالجتماعية املترتبة على
العائلة نتاج قتل أنثى تنتمي لتلك العائالت .وقد مت عقد مجموعتني بؤريتني مع العامالت في مجال مناهضة
العنف ضد املرأة من أجل التعرف على املعيقات التي ما زالت تواجه الناشطني والناشطات في احلد من هذه
الظاهرة ،وأيضا مت نقاش التوصيات التي من املمكن أن تساهم في احلد من ظاهرة قتل اإلناث على خلفية
ما يسمى “شرف العائلة”.
من املهم ذكره عند نقاش نتائج هذا التقرير ،أنه ال ميكن ،وليس من الصحيح تعميم نتائج هذا التقرير على
موضوع قتل اإلناث بشكل عام  ،فالنتائج التي مت التوصل هي ممثلة للحاالت وللسنوات التي مت دراستها ،وذلك
ألسباب متعددة ،أهمها أن احلاالت التي مت توثقيها هي ما قام به مركز املرأة بتغطيته ،وهي ليست العدد
احلقيقي حلاالت القتل ،ومن املؤكد أنه لم يتم توثيق كافة حاالت القتل لإلناث اللواتي قتلن على خلفية ما
يسمى “شرف العائلة” في مجتمعنا الفلسطيني.

من أهم النتائج التي خرج بها التقرير:
	•أن معظم احلاالت قتلت لالدعاء بأسباب تتعلق بجنسوية النساء ،بحجة أنهن أسأن إلى “شرف
العائلة” ،أو أنهن اخترقن ميثاق األخالق املتعارف عليه ،أو أنهن حتدين العادات والتقاليد السائدة.
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ها نحن اليوم نواصل العمل والسير قدما في ذات الدرب الذي اخترناه قبل عشرين عاما ،حني قبلنا التحدي.
ونساهم من خالل هذا التقرير في دفع مسيرة التقدم إلى األمام للقضاء على الظاهرة ،ولكي تعيش النساء
في بيئة توفر لهن األمن واألمان.
ال يسعني وانا أقدم هذا التقرير إال أن أتوجه بالشكر والتقدير لكل الذين ساهموا في إخراجه إلى حيز النور،
وأخص بالشكر الباحثات امليدانيات اللواتي واجهن الصعاب والعقبات بعزمية وإصرار ،وواصلن عملهن في جمع
املعلومات واحلقائق لوضعها أمام اجملتمع كما هي.
مها أبو ديه
مديرة املركز
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تقدمي
ال يدور احلديث هذه األيام حول وجود أو عدم وجود ظاهرة القتل على خلفية ما يسمى شرف العائلة ،كما ال
يدور احلديث أيضا حول خطورة هذه الظاهرة وتأثيرها السلبي على متاسك النسيج االجتماعي للمجتمع
الفلسطيني ،وحتديدا تهديدها لتماسك األسرة الفلسطينية التي تشكل نواة التماسك االجتماعي .إمنا يدور
احلديث حول حجم انتشارها ،وأسبابها ،وحول أفضل السبل من أجل التصدي لها والقضاء عليها.
وضع مركز املرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي منذ تأسيسه قبل عشرين عام نصب عينيه االهتمام مبواجهة
العنف املبني على أساس النوع االجتماعي .وتطوير الوسائل واآلليات الكفيلة بوضع حد لهذا العنف املوجه
ضد النساء .وعلى مدار هذه السنوات لم يتوقف املركز عن العمل من أجل تطوير البرامج واألنشطة ،وعلى
كل املستويات واألصعدة ،من أجل املساهمة في وقف هذا العنف.
أصبح من البديهي القول اليوم أن القتل هو أقسى درجات العنف ضد اإلنسان ،وهو ميثل انتهاك ألبسط
القواعد واملبادئ اإلنسانية التي متنع وحترم االعتداء على حق اإلنسان في احلياة مهما كانت األسباب واملبررات.
وال شك أن جرمية قتل النساء على خلفية ما يسمى شرف العائلة هي أحد أنواع القتل ،بل انه ميكن القول
أنها قتل مزدوج للنساء .قتل بإنهاء حياة املرأة ،وحرمانها من حقها في احلياة ،وقتل آخر باالدعاء أنها قتلت ألنها
انتهكت “شرف العائلة” ،وهو ما يعني وصمها بوصمة عار حتى بعد قتلها.
وقف مركز املرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي منذ تأسيسه أمام التحدي الذي تشكله هذه الظاهرة .ووضع
نصب عينيه هدف مواجهتها ووضع حد لها .وهذا يعني أن املركز اخذ على عاتقه مهمة العمل من اجل تغيير
الثقافة االجتماعية للمجتمع الفلسطيني فيما يتعلق بهذا املوضوع .ومما ال شك فيه أن هذا األمر يتطلب
الكثير من اجلهد والعمل ،في كل االجتاهات واملستويات ،وهذا يعني انه كان علينا إخراج هذه الظاهرة من
إطارها العائلي اخلاص ،ووضعها على أجندة اجملتمع ،بكل هيئاته ومؤسساته ،وبناء الشبكات والتحالفات ،إلثارة
نقاش عام حولها ،وحتديد سياسات ،وتعديل توجهات التربية والتنشئة االجتماعية ،وليس هذا باألمر السهل،
فانه يتطلب اجلهد الدؤوب واملثابرة ،والقدرة على امتالك روح التحدي ،وتوفير املعلومات واحلقائق ،ونشرها
وتعميمها ،وفتح اجلدل والنقاش حولها .كل هذا في موضوع هو القتل على خلفية ما يسمى بالشرف ،وهو
موضوع أحاطته الثقافة اجملتمعية بكل درجات السرية والكتمان ،محاولة إبقاؤه في إطار ونطاق عائلي ضيق.
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من نحن
تأسس مركز املرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي في القدس عام  1991كمؤسسة فلسطينية أهلية مستقلة
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ال متيز ضدها وال تعيق تقدمها االقتصادي والسياسي واالجتماعي.
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والقانونية للمرأة الفلسطينية طبقا ملعايير حقوق االنسان التي تنص عليها معايير األمم املتحدة .ونهتم
بتطوير قدرات كادرنا املهنية .وبناء عالقات شراكة مع املؤسسات واجملموعات املهتمة بالدفاع عن حقوق
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