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تقــديم ..

ع�شرون عاما م�ضت على ت�أ�سي�س مركز املر�أة للإر�شاد القانوين واالجتماعي حيث تركز عمل
املركز منذ ن�ش�أته على تقدمي اخلدمة القانونية واالجتماعية للن�ساء ،مما �أدى �إىل اال�شتباك اليومي
مع جمموعة من القوانني التي حتاكي احتياجات الن�ساء يف الف�ضاء اخلا�ص مثل قانون العقوبات
وقانون الأحوال ال�شخ�صية ،ونتيجة لهذه املحاكاة ارت�أى مركز املر�أة للإر�شاد القانوين واالجتماعي
�إجراء درا�سة حول واقع املر�أة الفل�سطينية وعالقتها بقانون الأحوال ال�شخ�صية ،الذي يعترب من
�أهم القوانني التي تقنن دور ومكانة املر�أة يف املجتمع وعالقتها مع الرجل �ضمن حدود الثقافة
املجتمعية ال�سائدة� ،أملني بان ي�ستفاد من ا�ستنتاجات هذه الدرا�سة لت�سليط ال�ضوء على الثغرات
التي تت�ضمنها قوانني الأحوال ال�شخ�صية املطبقة ،وذلك يف الفهم وامل�ضمون ،لي�شكل خطوة �أوىل
تفتح املجال للقيام ب�أبحاث �أخرى ،من �أجل تعميق فهم الواقع وتوفري املعلومات للحركة الن�سوية
والدميقراطية ،حتى تكون هناك جاهزية اكرب يف حال مت مناق�شة القانون يف املجل�س الت�شريعي و/
�أو �أروقة �صنع القرار� ،إ�ضافة �إىل ذلك اال�ستفادة من هذه النتائج لبناء �سيا�سات وتطوير �إجراءات
يف حال ا�ستمرار الو�ضع احلايل ،والذي فيه املجتمع الفل�سطيني جمز�أ جغرافيا بني مناطق (ا)
و(ب) و(ج) بناء على اتفاقية �أو�سلو يف ظل �سلطه فل�سطينية ذات �سيادة منقو�صة والتي ال متلك
�إمكانية توفري الأمن واال�ستقرار لل�شعب الفل�سطيني �أينما تواجد.
مت بدء العمل يف هذه الدرا�سة عام  2006يف ظروف �سيا�سية لي�ست ب�أكرث ا�ستقرارا من هذه
الأيام ،ومت اجنازها يف واقع �سيا�سي وت�شريعي �أكرث تعقيدا ،وذلك ب�سبب االنق�سام اجلغرايف بني
غزة وال�ضفة الغربية نتيجة ملمار�سات االحتالل ،و بني �شمال وجنوب وو�سط ال�ضفة ب�سبب احلواجز
الإ�سرائيلية  ،ويف ظل االنق�سام ال�سيا�سي بني فتح وحما�س والذي ج َّمد العملية الدميقراطية لتداول
ال�سلطة يف امل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية  ،وما نتج عنه من جتميد العملية الت�شريعية يف املجتمع الفل�سطيني،
كل ذلك مع ازدياد الهجمة الإ�سرائيلية ل�ضرب الن�سيج االجتماعي واالقت�صادي والثقايف الفل�سطيني
لقتل �أي �أمل لل�شعب الفل�سطيني يف تقرير م�صريه وبناء الدولة امل�ستقلة ذات ال�سيادة ،وعا�صمتها
القد�س ،وبهدف حتويله �إىل جمموعات �سكانية تابعه للهيمنة الإ�سرائيلية.
�إن غالبية ن�ساء فل�سطني منهمكات يف ت�سيري حياتهم اليومية واملعقدة �ضمن الأو�ضاع ال�سيا�سية
الراهنة ،والتي تكون بالغالب �ضمن الف�ضاء اخلا�ص للأ�سرة ،وهن ال يعني ما يحدث �أو يقال يف
�أروقة امل�ؤ�س�سات املجتمعية املختلفة ،ويظهرن االهتمام فقط عندما مي�س الأمر امل�سائل ال�شخ�صية
ال�ضيقة .
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من نتائج هذه الدرا�سة �أن هناك �ضرورة ملحة تتطلب الو�صول �إىل قاعدة �أو�سع من املجتمع حتى
تعي املر�أة ما لها وما عليها ،و�أن تكون واعية لكل النتائج التي من املمكن �أن ترتتب عن كل وثيقة
توقعها هي �أو من ينوب عنها ،وال داعي �أن تنتظر ال�صدام مع القانون حتى تعي لواقعها ومكانتها .
من الناحية النظرية يجب �إن ي�ساوي القانون بني الأفراد دون متييز على �أ�سا�س العرق �أو اجلن�س
�أوالدين ،و واجب القانون الأول �أن يحمي امل�ست�ضعف ،وي�ساهم يف حتقيق العدالة والأمن وال�سالم
االجتماعي ،ولكن يبقى الأمر نظريا على م�ستوى الت�شريعات ،فمن الناحية العملية والإجرائية
يعك�س القانون م�صالح قوى اجتماعية واقت�صادية و�سيا�سية ،والن�ساء مغيبات كليا من املعادلة  .ومن
الوا�ضح �أن قانوين الأحوال ال�شخ�صية الأردين امل�ؤقت رقم  61ل�سنة  ،1976وقانون حقوق العائلة
ل�سنة  ،1954واملعمول بهما يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزه يتعامالن مع الن�ساء كقا�صرات وتابعات
للرجل يف جميع مراحل احلياة ،وحتت ذريعة اخل�صو�صية الثقافية واملرجعيات الدينية واملف�سرة
بالذهنية الذكورية مت �إق�صاء الن�ساء عن مكانتهن وعن حقهن يف امل�ساواة يف جممل القوانني املدنية
الأخرى العتماد القوانني على ذات الأ�س�س.
يف ظل الت�شتت الت�شريعي الراهن وال�ضغوطات الداخلية واخلارجية على م�ؤ�س�سات املجتمع
الفل�سطيني االجتماعية وال�سيا�سية واالقت�صادية والثقافية والتي لها تداعياتها على الفرد والأ�سرة،
يربز ال�س�ؤال :كيف توازن احلركة الن�سوية والدميقراطية بني الن�ضال من �أجل العدالة االجتماعية
والن�ضال من اجل التحرر من اال�ستعمار؟؟ فال يحتمل �أن ت�ؤجل الق�ضايا االجتماعية حتى ينتهي
االنق�سام بني فتح وحما�س �أو يندثر االحتالل!! �إن هذا التحدي يقع على جميع م�ؤ�س�سات املجتمع
الفل�سطيني وبكافة هيئاته مبا فيها امل�ؤ�س�سات الدينية للم�سلمني و�أي�ضا للم�سيحيني .فهناك
احتياجات �أ�سا�سيه ل�ضمان الأمن االجتماعي يف الف�ضاء اخلا�ص على الأقل ،والذي ال بد من التعامل
معه ،وامل�س�ؤولية ال تقع على احلركة الن�سوية فقط ،بل على اجلميع �أن يقف عند م�س�ؤولياته ،فالظرف
ال يحتمل املزايدات  ،لأن الو�ضع الفل�سطيني له خ�صو�صية فريدة حيث املجتمع هو امل�ستهدف،
فاملطلوب دائما �أخذ احليطة واحلذر و�إيجاد ا�سرتاتيجيات وقاية وحماية للفئات امل�ست�ضعفة ،ولو
على م�ستوى الإجراءات وال�سيا�سات حتى ت�سنح الفر�صة لتغيري الت�شريعات.
وختاما� ،أقدم �شكري اخلا�ص جلميع الزميالت والزمالء يف مركز املر�أة وخارجه ممن عملوا
و�ساهموا يف اجناز هذه الدرا�سة يف مراحلها املختلفة.
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املديرة العامة
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القسـم األول:
اإلطـار النظـري ومراجعة األدبيــات
أو ًال :مقـدمـــة:

يحظى القانون ب�أهمية خا�صة يف �أي جمتمع ،فهو من الآليات املهمة التي تنظم عالقات �أفراده مع
بع�ضهم البع�ض ومع الدولة ،كما يعك�س القانون مدى ُّ
حت�ضر ثقافة جمتمع ُمعينَّ ،فمن خالل االطالع
على الت�شريعات والقوانني ال�سائدة لأي جمتمع؛ ميكن التعرف على مدى ارتقاء هذا املجتمع يف
�ضوء توافر معايري العدالة وامل�ساواة والتنمية الإن�سانية و�سيادة القانون فيه ،بو�صفها �أهم م�ؤ�شرات
التنمية واحلكم اجليد .ويعزز ُرقي املجتمع وتقدمه وجود الت�شريعات والقوانني وااللتزام بتطبيقها
يف تنظيم حياة املواطنني جميع ًا دون متييز( .مركز املر�أة.)2005 ،
�إال �أن القانون غري م�شروط بحماية احلقوق واحلريات وتوفري العدالة املطلقة ،فمنذ حلظة �إقراره
�أو تعديله فهو ميثل نتيجة �أو حم�صلة �صراع م�صالح و�إرادات وقوى ،ويعرب عن ح�سم هذا ال�صراع
على نحو معني ،وهو �صراع ت�ستخدم فيه الو�سائل كافة ،ومن املمكن �أن يتمخ�ض عن ذلك نتيجة
تودي ب�أ�س�س العدل وامل�ساواة كما حدث كثري ًا (م�ؤ�س�سة احلق  ،)139-137 :1995وتالفي ًا للتع�سف
املحتمل ب�سبب ذلك ،فقد تو�صل املجتمع الإن�ساين �إىل جمموعة من املبادئ العاملية حلقوق الإن�سان
الفردية ،اجلماعية ،املدنية ،ال�سيا�سية ،االقت�صادية ،االجتماعية والثقافية التي ت�شكل احلد الأدنى
من احلقوق التي يحميها القانون الدويل ،التي �أقرت من املجتمع الدويل ،فالقانون هو «جمموعة
من القواعد ،تتم بلورتها من خالل ممار�سات الأفراد ،ويتم احلكم عليها من قبل املجتمع فتعطى
�صفات �إيجابية �أو �سلبية» ،واجلماعة هي التي حتدد ماهية القانون ،وفر�ضه يعتمد على قوة هذه
اجلماعة التي ت�ستمد قوتها من الأفراد الأقل قوة واملحيطني بها ،وبذلك ي�صبح القانون و�سيلة
لت�شريع املفاهيم واملعايري االجتماعية �ضمن �إطار قانوين و�آلية مهمة تنظم العالقات داخل املجتمع
�سواء يف احلياة العامة �أو اخلا�صة( .م�ؤ�س�سة احلق)1995 ،
وعلى الرغم من ذلك بقيت قوانني الأحوال ال�شخ�صية يف تنظيمها ون�ش�أتها بعيدة �إىل حد ما عن هذه
املبادئ ،على اعتبار �أن هذه القوانني ت�ستمد وجودها يف بع�ض الأحيان من قيم وعادات اجتماعية
اكت�سبت �صبغة دينية عرب ا�ستنادها �إىل ت�أويل ن�صو�ص �شرعية لتعزيز هذه العادات والتي ر�سمت
احلدود امل�سبقة للإطار الذي يجب �أن يحيط مب�ضمون امل�سائل املتعلقة بالأحوال ال�شخ�صية ،وكثري ًا
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ما ت�صطدم بع�ض �أهم مبادئ حقوق الإن�سان مع هذا الإطار الديني خا�صة فيما يتعلق بق�ضايا املر�أة
التي حتكمها قوانني الأحوال ال�شخ�صية من حيث امل�ساواة وعدم التمييز وامل�شاركة وحتى املعرفة
املرتبطة ب�آليات عمل هذه القوانني.
وعليه ،فقد �أخذت قوانني الأحوال ال�شخ�صية وخا�صة يف البلدان العربية حيز ًا مهم ًا من ن�ضال
احلركة الن�سوية وتعاملها بالقانون ،كما كان للحركة الن�سوية الفل�سطينية التي تتمثل بامل�ؤ�س�سات
الن�سوية على ر�أ�سها :االحتاد العام للمر�أة الفل�سطينية ومركز املر�أة للإر�شاد القانوين واالجتماعي
وطاقم �ش�ؤون املر�أة...الخ ،حماوالت عديدة لإجراء �إ�صالح قانوين يف قانون الأحوال ال�شخ�صية
بناء على الدرا�سات والأبحاث التي جتريها والربامج التي تنفذها .لكن تلك املحاوالت بقيت تراوح
مكانها يف �إطار النخب الن�سوية ،وينق�صها التجربة العملية الت�شاركية مع قطاع �أو�سع من الن�ساء،
و�سنتناول هذه املحاوالت الحق ًا بالتف�صيل بعد �أن نتطرق �أوال �إىل الإ�صالح القانوين و�أهميته ،يليها
ا�ستعرا�ض لأبرز مالمح الفكر الن�سوي القانوين العاملي و�أبرز توجهاته نحو الإ�صالح القانوين،
ومن ثم ننتقل �إىل توجهات احلركات الن�سوية يف العامل العربي و�صو ًال �إىل توجه احلركة الن�سوية
الفل�سطينية يف الإ�صالح القانوين ب�شكل عام وحماوالت �إ�صالح وتعديل قوانني الأحوال ال�شخ�صية
ال�سارية يف كل من ال�ضفة الغربية وقطاع غزة.
ثانيا :مفهــوم وأهميــة اإلصــالح القــانوني..

هناك العديد من وجهات النظر القانونية حول الأداة الأف�ضل الجناز الإ�صالح القانوين الذي يك ِّر�س
مبد�أ امل�ساواة بني الرجال والن�ساء ،والذي ترتاوح �أدواته ما بني �إعادة �صياغة �أو كتابة القوانني
املوروثة بهدف التوحيد والتب�سيط والتحديث للقوانني ،و بني نقل �أو زراعة القانون ،واملق�صود بنقل
القانون هو« :حتريك معايري قانونية �أو قوانني معينة من دولة ما �إىل �أخرى يف �أثناء عملية الإ�صالح
القانوين بد ًال من التطور الداخلي لهذه املعايري من خالل العمليات التقليدية ل�صنع القرارات» .ويف
و�سع النقول القانونية االمتداد ما بني التبني باجلملة لنظام قانوين كامل ون�سخ قاعدة مفردة ال غري.
تغي اجتماعي تقدمي؟
لكن يثار ال�س�ؤال لأي مدى ميكن ا�ستخدام القانون لإحداث رّ
وهل ميكن ا�ستخدام القانون لإحداث تغري اجتماعي تقدمي؟
من املهم طرح هذا ال�س�ؤال �إن كنا نريد حتديد مقدار الوقت والطاقة واملوارد التي يجب توجيهها
للن�ضال من �أجل الإ�صالح القانوين و�سيلة لتعزيز املواطنة ومتكني الن�ساء .تقول الباحثة (رمي
والتغي االجتماعي ،لكن النتائج
بهدي)« :توجد كمية هائلة من الدرا�سات التي تناولت التقا�ضي
رّ
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التي تو�صلوا لها تتباين ب�شدة .فمن ناحية ي�ؤكد املت�شككون على �أن الإ�صالح القانوين هو ح�صن
ال�سذج و�أن القانون جمرد �أداة من �أدوات ال�سلطة االجتماعية واالقت�صادية .على العك�س منهم
يدرك املتفائلون ب�ش�أن القانون ودوره �أن هناك الكثري لنفعله قبل �أن ت�صبح الن�ساء قادرات على
ا�ستخدام النظام الق�ضائي للمطالبة بالعدالة ،لكنهم ي�ؤكدون �أن الإ�صالحات القانونية اجلزئية
ميكن اعتبارها عالمات على التقدم ،وعلى �أن النظام الق�ضائي قادر على تعزيز حقوق املر�أة
وتطورها .من هذا املنظور يجب اغتنام الفر�صة التي توفرها الو�سائل القانونية كال�ضمانات
الد�ستورية للم�ساواة وتطوير وتطبيق اال�سرتاتيجيات الهادفة لتعزيز م�ساواة املر�أة على �أمل �أن
القانون �سيتخل�ص من عيوبه يف نهاية املطاف»( .رمي بهدي.)2007،
ت�ضيف بهدي�« :أف�ضل تبني عالقة مزدوجة بالقانون تعرتف ب�أنه م�صدر قهر وم�صدر حترير يف
الوقت نف�سه .و�أ�ستح�سن النظر للقانون بهذه الطريقة لأنها تعك�س ت�صور ًا للمهم�شني قائم على �أنهم
مقهورون ،لكنهم لي�سوا عاجزين متام ًا عن الت�أثري يف ظروفهم .كذلك �أف�ضل تبني هذه العالقة
املزدوجة بالقانون لأنها مت�سك بالعقدة اجلوهرية للقانون .فالقانون قد يوفر بع�ض الأمل ملن ال
يجدون �أي �أمل على الإطالق يف جماالت االقت�صاد وال�سيا�سة واملكانة االجتماعية؛ لهذا ميكن �أن
ي�ؤدي اجلمع بني ال�ضمانات الد�ستورية للم�ساواة ومواثيق حقوق الإن�سان الدولية والتف�سري التقدمي
للن�صو�ص الدينية من جهة والقوى االجتماعية وال�سيا�سية من جهة �أخرى �إىل حتقيق مكا�سب مهمة
ملن ين�شدون امل�ساواة ،وميكن �أن ت�ؤدي املعايري القانونية �إىل تعزيز ال�سيطرة لكنها حتمل �أي�ض ًا
�إمكانية التغيري واملقاومة (رمي بهدي.)2007 ،
�إذن �أي تغيري �أو �إ�صالح قانوين يراد به �إحداث تغيري يف املجتمع ،ف�إن ذلك يطرح ت�سا�ؤالت �أ�سا�سية
تخدم ذات الدرا�سة على النحو التايل:
من الذي يفرت�ض �أن يقوم بعملية الإ�صالح؟ ما الهدف الأ�سا�سي من عملية الإ�صالح هذه؟ وما
دور امل�شرعني و�صانعي القرار؟ وما هي الطريقة املنا�سبة التي �سوف يتبعونها يف عملية الإ�صالح
القانوين؟ وما �أهمية �إ�شراك الفئات املختلفة من املجتمع يف عملية التغيري مبا يتوافق مع احلاجات
والأولويات املحلية لهذه الفئات حتى تنجح عملية التغيري �أو الإ�صالح القانوين؟
وكوننا هنا نريد �أن نربط مو�ضوع الإ�صالح القانوين بالنوع االجتماعي والعدالة للن�ساء ،فمن املهم
جد ًا الرتكيز على �ضرورة �أن يتم بالأ�سا�س حتديد الهدف الأ�سا�سي من الإ�صالح وهو تغيري و�ضع
املر�أة الدوين ،وحتديد �أولويات وحاجات الن�ساء من الإ�صالحات بطريقة ت�ضمن م�شاركتهن يف
حتديد تلك االحتياجات وجوانب الإ�صالح القانوين املطلوب؛ لأنهن الأقدر على حتديد احتياجاتهن
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وجوانب الظلم لديهن ،وجتنب ًا لأن يتم حتديد حاجاتهن من الإ�صالح من �أعلى �إىل �أ�سفل الذي
ر�أينا تاريخي ًا كيف ي�سيطر عليه دائما املنظور وامل�صالح الذكورية فقط .كما من املهم �أي�ض ًا �أن يكون
هنالك وعي وح�سا�سية لق�ضايا النوع لدى امل�ش ِّرع �أو من يقوم بعملية الإ�صالحات ،وقد �أ�شارت معظم
الأدبيات الن�سوية ب�أن القوانني والإ�صالحات القانونية يف الغالب غري جمدية يف �إنهاء تبعية الن�ساء؛
لأن القوانني الدولية وقوانني حقوق الإن�سان �أ�صال جاءت من منظور ذكوري وغري ح�سا�سة �أو حتى
حمايدة للنوع االجتماعي.)Charlesworth 2000( .
ثالثا :توجهـات الحركـة النسـوية العالميـة في اإلصـالح القـانوني

يف �أوائل ثمانينيات القرن الع�شرين ق ّدمت ّ
منظرات القانون ثالث «مدار�س» خمتلفة حول فقه
القانون ال ّن�سوي املعا�صر :ال ّن�سوية الليربالية ،وال ّن�سوية الثقافية ،وال ّن�سوية الراديكالية ،والحقا يف
نهاية الثمانينات «الن�سوية ما بعد احلداثة» ،وقد اجتمعت جهود هذه املدار�س املختلفة من �أجل
ت�أ�سي�س فقه قانوين ن�سوي معا�صر ،يهدف للك�شف عن و�ضع املر�أة يف النظام القانوين البطريركي
( ،)Minda، West 1987، Charlesworth 2000، Mackinnon 1982 1995و رغم �أن هذه املدار�س
مناهج ن�سوية خمتلفة جوهريا يف حتليل القانون� ،إال �أنها ا�شرتكت يف عر�ض خمتلف الطرق
قدمت
َ
التي يقوم من خاللها القانون بتخليد تراتبية النوع االجتماعي.
�أ .الن�سوية الليربالية:
ي�ستند الفكر القانوين ال ّن�سوي الليربايل يف جوهره �إىل الـت�أكيد على احلقوق القانونية للمر�أة ،من
خالل التزامه بامل�ساواة ال�شكلية التي ُيرمز �إليها بالتعديل القانوين من �أجل املعاملة املت�ساوية وحركة
احلقوق املدنية .يطلق على �إحدى جمموعات الن�سو ّية الليربالية «الن�سويات املتناظرات» لقولهن �إن
الرجال وال ّن�ساء ينبغي �أن يعامال معاملة متماثلة ،وينبغي �أن يتاح لهما التناف�س ب�شروط مت�ساوية
يف املجال العام .وت�سعى ه�ؤالء ال ّن�سويات الليرباليات �إىل ت�ضييق تفاوت التعامل املمنوح للرجال
وال ّن�ساء وفق متييزات خمتلفة ت�ستند �إىل النوع االجتماعي املعرتف بها من القانون .وهنّ يدافعن
عن مبد�أ معاملة مت�ساوية يتحدى «افرتا�ضات دون ّية الإناث التي حترمهنّ من التمتع بامتيازات
الذكور �أو الفوائد التي يعتربن غري �أهل لها ( .)Minda1995وبخالف ذلك ،تركز ن�سويات ليرباليات
�أخريات على اختالفات النوع االجتماعي من �أجل ك�شف هيمنة الذكور وتكوين منوذج قانوين جديد
يدعم حقوق املر�أة .وذلك على قاعدة �أن التطبيق احلايل لنظرية «املعاملة املت�ساوية» يحول دون
مالحقة الفر�ص املت�ساوية �أمام القانون ويعوق التو�صل �إىل حرية ذات معنى للمر�أة ،وذلك لأنه
10

يعامل فروقات النوع االجتماعي بطرق حتافظ على تراتبية النوع االجتماعي بني اجلن�سني .وهكذا
ف�إنهنّ يدافعن عن «الفروقات» ك�أ�سا�س من �أجل منا�صرة املعاملة اخلا�صة ،بحجة �أن املر�أة ت�ستحق
مكا�سب خا�صة الختالفها عن الرجل.
وقد واجه الت�شريع الليربايل انتقاد ًا قو ّيا من الن�سويات املارك�سيات من خالل ق�ضايا الف�صل بني
اخلا�ص والعام وتدخل الدولة يف اخلا�ص ،وجاء نقدهنّ على �أ�سا�س �أن احلقوق غري متنا�سقة
فيما يتعلق باحلق يف احلماية واخل�صو�صية ،و�أن تدخل الدولة يف املجال اخلا�ص (الأ�سرة) مثله
مثل تدخلها يف ال�سوق احلرة من �أجل منع �سوء الت�صرف ،وهذا التدخل غري وا�ضح وينطوي على
تناق�ضات من �ش�أنها �أن تخفي ال�سيا�سات التي حتد �أو متنع هذا التدخل ،ومن �ش�أنها �أي�ضا �أن تفر�ض
ت�أثريا على قرارات النا�س يف ت�شكيلهم للأ�سرة وتوزيع الأدوار فيها وبالتايل ف�إن التدخل االيجابي
حلماية املر�أة يف الأ�سرة عندما ت�صبح مركز ًا لال�ضطهاد غري وا�ضح ( .)Oslen 1985ي�أتي يف �سياق
هذا الطرح �أن الدولة تغ�سل يدها من م�س�ؤولية اخلا�ص وتنزع ال�سلبيات التي ت�ؤثر على و�ضع ال�ضعفاء
يف العامل ،كما واجه التوجه الن�سوي الليربايل يف الت�شريع نقدا �آخر من جهة الن�سوية الثقافية،
والتي انتقدت مدخل الليربالية الن�سوية يف عدم قدرته على ت�أطري امل�شكلة اخلا�صة بالن�ساء ،و�أن ما
تقدمت به من طرح عن امل�ساواة يف القانون ال يقع يف �صلب ق�ضايا املر�أة ،و�أنه يجب �إعطاء فر�صة
ل�صوت املر�أة الغائب الذي يعك�س معاناة الن�ساء وواقعهن ،وطالبت الن�سوية الثقافية ب�إعادة ت�شكيل
اخلطاب القانوين التقليدي ،واعتربت �أن الإ�صالح التقليدي للقانون ذو نفع حمدود (.) West 1985
ب .الن�سوية الثقافية:
�أما فرع الفكر القانوين الن�سوي الذي ُيدعى «ن�صريات الن�سوية الثقافية» �أو «ال�صوت املختلف»
فريتبط بتحديد و�إعادة تقومي ال�صفات التي تُعترب خا�صة بالن�ساء ،وقد �أكدت على االختالفات
اجلوهرية للمر�أة عن الرجل و�أعطت �أهمية لدور املر�أة الأمومي يف املجال اخلا�ص ،بالإ�ضافة �إىل
�أهمية املعرفة املبنية على خربة الن�ساء ،حيث ترى �أن و�ضع الن�ساء الدوين ي�سمح لهن ب�إجراء
ح�سابات �أكرث �شمولية ودقة حول الطبيعة واحلياة االجتماعية من الرجال (Charlesworth 2000
 ،)West 1987على عك�س الليربالية التي افرت�ضت التطابق بينهما لدرجة �إغفالها للفروق املوجودة
بني اجلن�سني حتديد ًا فيما يتعلق بالو�ضع الفيزيولوجي املتعلق باحلمل والوالدة ،واعتربته جمرد
�إعاقة م�ؤقتة للمر�أة.
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وترى الن�سوية الثقافية �أن الإ�صالحات القانونية التقليدية لي�ست ذات نفع كبري للن�ساء ،لأن القانون
يف نظرها يعطي امتيازا للذكور حول العامل ،والقانون هو جزء من ُبنية وتركيبة ال�سيطرة الذكورية.
ويف هذا ال�سياق ت�شيـر � Charlesworthإىل �أن «التنظيم الهرمي للقانون وت�شكيله و�أهدافه يف الو�صول
�إىل حل جمرد للحقوق املتناف�سة يجعل القانون م�ؤ�س�سة �أبوية بطريركية قوية ،لأن القانون ميثل جزءا
حمدودا من اخلربة الإن�سانية ،و ُتربز اللغة والت�صوير البالغي للقانون ذكوريته حيث تت�صنع االدعاء
بالعقالنية واملو�ضوعية والتجرد ،وهي �صفات م�صاحبة للرجال تقليديا ومناق�ضة للعاطفة وال�شخ�صانية
والتفكري �ضمن �إطار الن�ص التي هي ميدان اخت�صا�ص الن�ساء».)Charlesworth 2000 :96(.
ومل ت�سلم الن�سوية الثقافية من النقد ومما وجه لها �أنها نظرية جدلية ب�سبب م�ضمونها الذي ي�شري
�إىل �أن الن�ساء «وهنب وب�شكل طبيعي بع�ض ال�صفات» ،ومثال ذلك حذرت  Carol Smartمن �أن تق ّبل
«�صوت الن�ساء» املميز واملختلف ينزلق ل�سوء احلظ ب�سرعة كبرية جدا نحو «البيولوجيا االجتماعية»
الأمر الذي يعيد الن�ساء �إىل اخللف يف موقفهن ( ،)Smart 1989كما انتقدت النظرية الراديكالية
طرح الن�سوية الثقافية خلربة الن�ساء واعتربتها خربة واحدة للن�ساء يف العامل كونهن ميلكن نف�س
اجل�سد ،واعتربت �أن احلق الذي يتعامل معه القانون هو احلق الذي يعرفه �أ�صحاب ال�سلطة وهم من
الذكور ،و�أن احلقيقة ي�صنعونها مبا يتوافق مع رغباتهم (.)Mackinnon 1989
ج .الن�سوية الراديكالية:
�أما الفرع الثالث من الفكر ال ّن�سوي فهو الن�س ّوية الراديكالية .وكثري ًا ما يقرن هذا الفرع مبدخل
«ال�سيادة» �أو الهيمنة عند ( )Catharine Mackinnonوهي من ن�صريات الن�س ّوية ال�شهريات يف
كلية القانون التابعة جلامعة «مي�شغان» .وهي ترى �أن التفاوت يف القانون املرتبط بالنوع االجتماعي
لي�س ناجت ًا عن التمييز الالعقالين بل هو نتيجة للإخ�ضاع االجتماعي املنهجي للمر�أة على قاعدة
�أن تراتب ّية النوع االجتماعي والتبعية اجلن�سية بني الرجال والن�ساء تُع ُّد �أمور ًا طبيعية ال اعرتا�ض
عليها ،بل «فطرية» يف �أدوار النوع االجتماعي التقليدية .وبالتايل ،ت�سعى(� )Mackinnonإىل تطوير
فكرة �أن «اجلن�سية» قد قام الرجال بت�شكيلها اجتماعيا من �أجل ت�أ�سي�س تراتب ّية النوع االجتماعي،
باعتبار �أن االختالفات يف اجلن�س نتاج ثقافة ي�سيطر عليها الرجل من �أجل احلفاظ على هيمنة
الذكور ،وتدافع ( )Mackinnonعن ق�ضية �أنه �أدى تعريف تفاوت اجلن�سني اجتماعيا على �أنه ا�ستمتاع
باجلن�س ذاته� ،إىل ظهور تفاوت النوع االجتماعي باملظهر ال ِّر�ضائي ،على قاعدة �أن الن�ساء اللواتي
ي�ستمتعن باجلن�سية الغريية يجدن متعة يف تبعيتهنّ و�إخ�ضاعهن .وقد �أ�صبح هذا النقد للجن�سية
الغريية �شائع ًا يف ثمانينيات القرن الع�شرين.)Minda1995( .
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تعتقد (� )Mackinnonأن «حمايدة النوع االجتماعي هي بب�ساطة معيار ذكوري ،يف حني �أن قاعدة
احلماية اخلا�صة هي بب�ساطة معيار �أنثوي ،ولكن ينبغي �أال نخدع �أنف�سنا� :إن الذكورية ت�شكل مرجعية
للجانبني« .وهي تعترب النوع االجتماعي ق�ضية قوة« ،بوجه خا�ص ا�ستعالء الذكور و�إخ�ضاع الإناث».
و�أن اال�ستقالل اجلن�سي «نتاج �إخ�ضاع الن�ساء يف املجتمع».
ويف تعريف مدخل الهيمنة ،ت�ؤكد (� )Mackinnonأنّ « :لي�س الهدف من هذا املدخل االن�شقاقي جعل
الفئات القانونية تتبع وحتدد الأ�شياء� ،إنه ال يهدف �إىل تكوين قواعد تتعلق بالواقع ،بل هو نقد
للواقع .لي�ست مهمته �صياغة معايري جمردة تنتج خمرجات حمددة يف حاالت خا�صة� .إن م�شروعها
�أكرث مادية و�أهمية ،و�أكرث ارتباط ًا بالقانون من ال�صيغ ،مما جعل من ال�صعب على اخلطاب العام
�أن يقدره حق قدره باعتباره مدخ ً
ال ملذهب� ،أو يعتربه قاعدة لقانون مطلق.)Minda1995( ،
د .ن�سوية ما بعد احلداثة:
رف�ضت نظرية «ن�سوية ما بعد احلداثة» امل�ضامني الأ�سا�سية ملا ت�ضمنته النظرية الن�سوية الثقافية
والراديكالية اللتان ميلن �إىل الرتكيز على فهم مفرد لتجربة املر�أة ،وبدال من ذلك تنطلق ن�سويات
ما بعد احلداثة �إىل �إظهار الفروق متعددة الثقافة يف جتارب املر�أة ،وذلك من خالل تفكيك �صفة
الأحادية و�شخ�صية هوية النوع االجتماعي يف القانون .واعتمدت ن�سوية ما بعد احلداثة نظري ًا على
�أن التطور االقت�صادي الر�أ�سمايل الذي �أف�ضى �إىل متزق الهويات الذاتية للحياة احلديثة ،وبالتايل
تناق�ضت مع طرح نظرية ن�سوية واحدة لتحقيق امل�ساواة ،كما فعلت الراديكاليات ،و�أنه من املفرو�ض
�أن يتم الرتكيز على الواقع الذي تعي�شه الن�ساء وانعدام الثبات والتناق�ض يف الأنظمة القانونية.
(.)Smart 1989

وعليه ،ركزت ن�سوية ما بعد احلداثة على �ضرورة �إجراء عمل حمدود يف القانون اخلا�ص بالن�ساء
يعتمد على اخلربة ومعرفة الطريق التي ُي�ش ِّكل فيها القانون الهوية الفردية من خالل حتليل
الن�صو�ص و�أهمية اخلطاب القانوين باعتباره موقعا لل�صراع ال�سيا�سي .)Frug 1992( .يف الوقت
ذاته انتقدوا وجود حل منفرد لتدخل القوانني يف عدم امل�ساواة بني الرجال والن�ساء (.)Worth 1995
�إال �أن هذه النظرية قوبلت بانتقادات تتعلق ب�أنها تُ�شدد على مركزية نتاج ال�سرد اللغوي ال�ضعيف من
�أجل الر ّد على �أ�س�س وبنية عاملية م�ستمرة يف ا�ضطهاد الن�ساء (.)Worth 1995
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رابعا :توجهـات الحركـة النسـوية العربية في اإلصـالح القـانوني:

مرت الإ�صالحات القانونية يف هذه املجتمعات يف مراحل ارتبطت باال�ستغالل ال�سيا�سي والتغريات
يف االقت�صاد الر�أ�سمايل العاملي ( )Ziadeh، 1987وظهرت جملة الأحكام العدلية 1876م ك�أول
حماولة لتقنني القوانني الإ�سالمية على ال�شاكلة الأوروبية ،ولكنها مل تتطرق �إىل قانون العائلة
والأحوال ال�شخ�صية ( .)Liebensy 1975وناق�شت (جوديت تاكر � )2003أن التقنني والتحديث يف
قانون العائلة الإ�سالمية مثال يف العهد العثماين مل يعط نتائج ايجابية بل �آثار �سلبية متثلت يف
توجه الن�ساء �إىل ال�صراع من �أجل احلقوق ال�سيا�سية والتعليم والتوظيف .واتفق معها (Hussein،
 )2006يف طرحها لإمكانية هدم الدين للبطريركية ودعم امليول البنائية فيه من خالل �إبراز ما هو
موجود يف ال�شريعة حول متجيد املر�أة على ح�ساب الأ�صولية التي تربز ا�ضطهاد املر�أة .وهم الذين
ي�ستندون على امل�شاركة الن�سوية بهدف ترتيب املجتمع .وانتقد وائل حالق ( )Hallaq،1995التحديث
يف القوانني �أي�ضا كونها بعيدة عن ال�سياق االجتماعي مما جعلها مرفو�ضة من قبل املجتمع و�أكدت
( )Ziadeh، 1987على �أن �إدخال املزيد من �أحكام ال�شريعة �سي�ؤدي �إىل تغيري القوانني.
متا�شي ًا مع هذا ال�سياق ،جند �أن معظم احلركات الن�سوية وامل�ؤ�س�سات التي تدافع عن حقوق الن�ساء
من منظور حقوق الإن�سان يف الدول العربية طالبت بتعديل ن�صو�ص قانون الأحوال ال�شخ�صية
الإ�سالمي (توجه ن�سوي ليربايل) ،والقليل منها كان لديها اجلر�أة لطرح ا�ستبدال قانون الأحوال
ال�شخ�صية الإ�سالمي بقانون �أ�سرة مدين ،مثال ذلك بع�ض توجهات احلركة الن�سوية يف لبنان
(توجه ن�سوي راديكايل).
يف �أغلب �أحكام القوانني ال�سائدة التي ت�ستند يف م�صادرها �إىل الن�صو�ص الدينية ،كان العمل �إما
يف البحث عن تف�سريات واجتهادات دينية تاريخية �أكرث انفتاح ًا ،حتى تتوافق مع ن�صو�ص القوانني
املدنية ،و�إما �إعادة تف�سري الن�صو�ص الدينية وفق الع�صر ،و�إما فر�ض القوانني املدنية تلبية لنداء
الواقع وت�شريع د�ستور حقوق الإن�سان� ،أي على مبد�أ كل الدروب تو�صل �إىل الطاحونة.
عطف ًا على ما �سبق ،ميكن القول �إن قوانني الأ�سرة «الأحوال ال�شخ�صية» كانت املعقل الأكرث �صالبة
يف الت�شريعات التقليدية ،فهي مت�س املقد�س واملمنوع واجلن�س والعالقات الع�ضوية ،بهذا املعنى
يتلب�سها مفهوم احلرام بكل �أبعاده :ولكن املقد�س يف هذا اجلزء من العامل ،و�أية مفارقة ،ينزع
هالة التقدي�س عن نف�سه نتيجة ح�ضوره الثقيل هذا؛ بحيث تُظهر قراءة التاريخ االجتماعي العربي
الإ�سالمي ن�سبية كل م�ؤ�س�سة وفكرة تدعي اال�ستمرارية وعملية البناء املبا�شرة �أو غري املبا�شرة
للتغيري واالنقطاع يف كل مرة �شعر �أ�صحاب القرار القانوين ب�أن املنظومة الق�ضائية مل تعد قادرة
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على العمل ب�سبب جتاوز معطيات احلياة الفعلية للن�صو�ص ،فرغم اعتبار رجال الدين واحلركة
الإ�سالمية ال�سيا�سية بتياراتها املختلفة م�س�ألة الزواج مقد�سة ال يجوز امل�سا�س بها ،مل تكن الوقائع
يف يوم من الأيام كما ي ّدعي حرا�س الأيديولوجية ،ومنذ القرن املا�ضي ت�شهد تغيريات يف التكوين
كما يف الإجراءات الق�ضائية ،وال �شك ب�أن خطوات مهمة قد متت منذ قانون الأحوال ال�شخ�صية
العثماين عام  1917وحتى يف جملة الأحوال ال�شخ�صية يف تون�س (.1956اجلمعية املغربية .)1993
لكن من ال�صعب احلديث عن تطور خمطط «عقالين» ففي �أغلب الأحوال يالحظ وجود قرارات
حادة �أو دمياغوجية �أكرث منه عملية تراكم وبناء يف ظل روح انفتاح جمتمعي .فمثال ،تبنت امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية يف تركيا قانون الأحوال ال�شخ�صية ال�سوي�سري بقرار من ال�سلطات العليا يف  ،1927يف
حني فرملت امل�ؤ�س�سة نف�سها يف �سورية واجلزائر �إمكانية �إقرار قانون متقدم للأحوال ال�شخ�صية
يف عامي  1975و 1984على التوايل .ورغم �أن م�صر قد با�شرت عملية بناء لق�ضاء م�صري م�ستقل
عن العثمانيني منذ عهد حممد علي ،فقد بقي القانون العثماين معموال به بعد نهاية العمل به يف
ا�سطنبول و�أنقرة عام  ،1927الأمر الذي جعل وزير العدل امل�صري علي ماهر يقول يف  25فرباير
« :1932الق�ضاء العايل هو الناحية الوحيدة من الق�ضاء امل�صري التي مل مت�سها يد الإ�صالح �إىل
الآن ،وقد بقيت هذه الناحية مدة خم�سة قرون بحالة م�ضطربة ،ونظام غري متنا�سب مع �أنظمة
الق�ضاء يف م�صر ،وال مثيل له يف الدول امل�ستنرية».
ومع ذلك فقد بقي على ما ن�ش�أ عليه �إىل الآن بالرغم من �أن تاريخ �إن�شائه يعود �إىل �أ�سلوب �سيا�سة
احلكم العثماين القدمي ،و�إىل النظريات ال�شائعة يف الع�صور الو�سطى� ،أكرث مما يرجع �إىل قواعد
الت�شريع و�إىل حاجة الرعية (ماهر .)1932،ومن اجلدير بالذكر �أن �أحكام النكاح قامت يف القرون
الو�سطى (العربية والغربية) على نظرية �شخ�صية القوانني التي مبقت�ضاها يحاكم كل �شخ�ص مدني ًا
وجنائي ًا ح�سب �شريعة معتقده الديني .عند امل�سلمني ،كانت �ضمن املدار�س التقليدية �أحادية القا�ضي
والإجراء :فهي حماكم مكونة من قا�ض واحد ،ومل يكن ثمة مراتبية يف املحاكم �أو نظام ا�ستئناف،
وقد كانت التدخالت بعد الأحكام عرب جهاز �سيا�سي الطابع �أكرث منه حقوقي« :ديوان املظامل».
�إن هذا ال�شكل البدائي مل يعد قائم ًا يف �أي مكان من العامل ،وحتى يف اململكة العربية ال�سعودية
و�إيران وال�سودان ،حيث دخل مبد�أ اال�ستئناف وتعدد الق�ضاة يف حماكمة كل ق�ضية مهمة .لقد
�ألغت م�صر يف  1955وتون�س  1956ب�شكل كامل املحاكم ال�شرعية امل�ستقلة ،و�أ�صبحت قوانني الأ�سرة
والقانون املدين واجلنائي تخ�ضع ملحاكم وطنية موحدة ،ولو �أن الأحوال ال�شخ�صية بقيت تطبق
قواعد �إ�سالمية معروفة( .مركز املر�أة.)2004 ،
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�أما يف اجلزائر ،ف�إن حماكم الأحوال ال�شخ�صية تعمل بو�صفها حماكم بدائية ،ويتوىل حاالت الطعن
ق�ضاة يف املحاكم املدنية العادية� ،أما يف ق�ضايا الزواج ،فقد بقيت املحاكم الفرن�سية تعمل يف نطاق
قراءة ليربالية للمدار�س الفقهية ال�سنية حيث جند تناوبات بني احلنفية وال�شافعية واملالكية مبا
ين�سجم والأقرب �إىل روح الع�صر ،الأمر الذي بقي �ساري املفعول �إىل عام � ،1984إذ ا�ستفادت الن�ساء
اجلزائريات يف تلك الفرتة من الفراغ القانوين يف هذا املو�ضوع .ومع قانون الأ�سرة اجلزائري
عادت املر�أة �إىل «بيت الطاعة» وعادت �صيحة «طالق بالثالثة» تقرر م�صري املر�أة والأ�سرة (مناع
.) majdah.com
وقد خل�صت الندوة العربية حول (قوانني الأ�سرة يف الدول العربية :الواقع� -أ�شكال التعبئة والدرو�س
امل�ستخل�صة) والتي عقدت بالدار البي�ضاء يف  12 ،11و  13حزيران � ،2004أننا يف البالد العربية
ويف جمال قوانني الأحوال ال�شخ�صية بالتحديد� ،أمام ثالثة مناذج هي ح�صيلة جتارب جمتمعية
متنوعة:
النموذج الأول :جمتمعات عربية ت�صبو فيها احلركات الإجتماعية �إىل تقنني املمار�سات يف جمال
الأحوال ال�شخ�صية واخلروج من حاالت الفو�ضى احلالية التي ت�ضع العرف و�سلطة الق�ضاة التقليديني
فوق كل �شيء ،نحو قانون م َّدون م�ستمد من ال�شريعة مبا يف لها وما عليها مثل حالة(البحرين).
النموذج الثاين :جمتمعات عربية �أخرى تطمح احلركات الإجتماعية لإدخال بع�ض اجلرعات من
امل�ساواة ،ولي�س امل�ساواة التامة يف منط توزيع احلقوق والواجبات بني الرجل واملر�أة مثل (الأردن،
�سوريا ،م�صر ،ال�سودان).
النموذج الثالث :جمتمعات عربية (مثل تون�س منذ عدة عقود ،واملغرب حديثا) �صارت فيها
احلركات االجتماعية املتقدمة� ،سواء الن�سوية �أو احلقوقية ،تنظر باجتاه �أفق �أبعد من جتاوز الدورة
الإ�صالحية االجتهادية احلالية التي تبدو �أو �ستبدو يف القريب وك�أنها ا�ستنفذت كل �إمكانياتها،
وذلك ق�صد االنتقال نحو القوانني املدنية املح�ضة يف جمال الأحوال ال�شخ�صية �أ�سوة بتلك املعمول
بها جماالت احلياة الأخرى.
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خامسا :توجهـات الحركـة النسـوية الفلسـطينية في اإلصـالح القـانوني:

�إن عملية الإ�صالح القانوين يف فل�سطني مل تختلف عن الدول العربية ،وقد بد�أت احلركات الن�سوية
«الأطر الن�سوية» واملراكز احلقوقية مراجعة القوانني ذات العالقة بحقوق املر�أة قبل ن�شوء ال�سلطة
الوطنية الفل�سطينية حيث عقد م�ؤمتر «املر�أة،العدالة ،القانون» مببادرة من م�ؤ�س�سة احلق ومب�شاركة
من الأطر الن�سوية كافة عام  ،1989وبعد انتخاب �أول جمل�س ت�شريعي فل�سطيني عام  1996والذي
�أنع�ش العملية الت�شريعية يف املناطق اخلا�ضعة لإدارة ال�سلطة الفل�سطينية (ال�ضفة الغربية با�ستثناء
القد�س وقطاع غزة) .ا�ستهدفت عملية الإ�صالح ب�شكل �أ�سا�سي توحيد الأنظمة القانونية املتداخلة
التي يخ�ضع لها الفل�سطينيون والفل�سطينيات نتيجة االحتالالت املتعاقبة ،والقواعد والإدارات
املفرو�ضة على فل�سطني ،فت�ضمنت قوانني و�أوامر نفذت يف فل�سطني خالل احلكم العثماين واالنتداب
الربيطاين واحلكم الأردين يف ال�ضفة الغربية والإدارة امل�صرية يف قطاع غزة ،ومت كذلك �إ�ضافة
الأوامر الع�سكرية الإ�سرائيلية والتي مت فر�ضها عقب احتالل �إ�سرائيل لل�ضفة الغربية وقطاع غزة
يف العام ( 1967ويل�شمان.)1995 ،
وبالن�سبة لقانون الأ�سرة فالو�ضع م�شابه متاما ،ففي ال�ضفة الغربية يتم تطبيق قانون الأحوال
ال�شخ�صية الأردين امل�ؤقت (� .)1976أما يف قطاع غزة فيتم تطبيق قانون حقوق الأ�سرة (،)1954
�إال �أن القانونني مت�أثران بالقانون العثماين ،وميكن �إرجاعهما ب�سهوله �إىل القانون العثماين حلقوق
الأ�سرة لعام  .1919ويعهد �إىل املحاكم ال�شرعية الإ�سالمية م�س�ؤولية تطبيق هذه القوانني ومعاجلة
ق�ضايا �أحوال الأ�سرة للم�سلمني .باملقابل يتم يف القد�س تطبيق نظام قانوين مزدوج :قانون الأحوال
ال�شخ�صية الأردين وقانون �أحوال الأ�سرة الإ�سرائيلي .ويعزى ذلك �إىل موقف عدم الإقرار/
االعرتاف باملحاكم ال�شرعية قبيل ال�ضم غري القانوين للقد�س ال�شرقية من قبل �إ�سرائيل.
�أما بالن�سبة للم�سيحيني ،فقد ُعهد �إىل كنائ�س خمتلفة مب�س�ؤولية الت�شريع وتطوير �أنظمة املحاكم
اخلا�صة بها للتعامل مع ق�ضايا �أحوال الأ�سرة.
قد تعزى �أهمية هذه املرحلة للحركات الن�سوية واالجتماعية التي تدافع عن ق�ضايا حقوق الإن�سان
ب�شكل عام والن�ساء ب�شكل خا�ص ،العتبارهن/م �أن هذه املرحلة هي مبثابة مرحلة انتقالية ،فعلى
حد تعبريهن/م كما ذكرت �أ�سمى خ�ضر ،يف كتاب (القانون وم�ستقبل املر�أة الفل�سطينية)�« :إن
ناقو�س العمل واخلطر د ّقا معا ،ف�إما �أن تلعب الن�ساء دورهن يف �إر�ساء املجتمع املدين والدميقراطي
وت�شريعاته ويدافعن عن حقوقهن ،و�إما �أن تخ�سر فر�صة ثمينة قد ال تتكرر ،فاملرحلة مرحلة
انتقالية حا�سمة ،فيها تتبلور االجتاهات ،وت�أخذ الت�شريعات مالحمها الأ�سا�سية ،وحتيي املجموعات
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م�صاحلها ور�ؤيتها وتعززها ،وفيها تتحدد مراكز قانونية للأفراد واجلماعات ول�سلطات الدولة
وم�ؤ�س�سات املجتمع املختلفة» (خ�ضر.)1998 ،
نالحظ هنا �أن توجه احلركة الن�سوية الفل�سطينية هو توجه يدور يف فلك التوجه الن�سوي الليربايل
الذي ي�ؤمن ب�ضرورة تعديل القوانني من الداخل مبا يحقق بع�ض ق�ضايا امل�ساواة حتى ولو يف �إطار
قانون جائر من �أ�صله �ضد الن�ساء كقانون الأحوال ال�شخ�صية بعيدا عن قلب هذا القانون ون�سفه من
�أ�سا�سه وا�ستبداله بقانون مدين يحقق امل�ساواة بني الن�ساء والرجال.
كثري ًا ما يتم اعرتا�ض وتعطيل النداءات التي تطلقها املنظمات الأهلية وجمموعات حقوق املر�أة يف
�أرجاء العامل العربي املطالبة بتبني قوانني جديدة و�/أو تعديالت على قوانني �أحوال الأ�سرة القائمة
على �أ�سا�س اعتماد القانون على مبادئ ال�شريعة الإ�سالميةُ ،وينظر �إىل هذه اجلهود على �أنها
اعتداء على الإ�سالم ،ويتم �إ�سكاتها يف معظم احلاالت من قبل العنا�صر التقليدية داخل املجتمع.
حيث يقوم اجلدل على �أن لهذه القوانني «طبيعة مقد�سة» ،وبالتايل ال يجوز تغيريها .ومن هنا ال
بد من التفريق بني الفقه وال�شريعة ،فالفقه ي�شمل التف�سري والفهم الب�شري للإ�سالم� ،أما ال�شريعة
فتمثل «القانوين الإلهي»� .إن جهود ال�ضغط التي تقوم بها منظمات املجتمع املدين لتغيري قوانني
�أحوال الأ�سرة موجهة لتحدي التف�سريات يف عامل الفقه وال ت�ستهدف اجلوانب الأ�سا�سية والرئي�سة
لل�شريعة (�سنيوره.)2000:
وحيث �أن الت�شريعات العربية حول قوانني الأحوال ال�شخ�صية تعتمد على الفقه الإ�سالمي للعلماء
امل�سلمني قبل حوايل �أكرث من �ألف عام ،ف�إنه من املنطقي واملربر متاما الدعوة �إىل تغيري قوانني
�أحوال الأ�سرة يف العامل العربي عامة ويف املجتمع الفل�سطيني خا�صة� .إن ذلك �أمر حتمي يف �سياق
التطورات احلديثة التي طر�أت على حياة ال�شعوب العربية منذ ذلك احلني� ،سواء �أكانت تغيريات
�سيا�سية �أو اقت�صادية �أو اجتماعية �أو ثقافية .فان�ضمام املر�أة �إىل القوى العاملة ودخولها م�ضمار
العمل ،وم�ساهمتها يف الن�ضال الفل�سطيني �أدى كذلك �إىل حدوث تغيريات �ضمن هيكلية العالقات
داخل الأ�سرة واملجتمع ب�شكل عام .ونظر ًا لهذه التغريات� ،أ�صبح من الوا�ضح �ضرورة تغيري القوانني
والت�شريعات لتلبي االحتياجات اجلديدة للمجتمع ب�شكل عام وللن�ساء ب�شكل خا�ص.
لقد �أدت اجلهود التي قامت بها جمموعات داخل املجتمع املدين الفل�سطيني ملعاجلة ق�ضايا التمييز
على �أ�سا�س النوع الإجتماعي يف قوانني الأحوال ال�شخ�صية ال�سائدة �إىل ا�ستفزاز بع�ض العنا�صر
�أو اجلهات املحافظة يف املنطقة ،التي با�شرت يف حملة معلومات مغلوطة ،وت�شهري بامل�ؤيدين ملبد�أ
امل�ساواة بني اجلن�سني وت�شجيع الن�ساء على البقاء بعيد ًا عن هذه الق�ضية.
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وقد مت النظر �إىل املبادرة على �أنها «م�ؤامرة غربية» وهجوم على الإ�سالم .وعلى عك�س غريه
من الت�شريعات ،ف�إن قانون الأحوال ال�شخ�صية يعد يف نظر بع�ض املجموعات الدينية ال�سيا�سية
واملنظمات الدينية حم�صنا �ضد التغيري ،نظرا «لطبيعته املقد�سة» واعتماده على ال�شريعة وتعاليم
العلماء امل�سلمني .ويف الوقت التي بلغت فيه الدعوات داخل املجتمع الفل�سطيني لتبني وتوحيد
القوانني والت�شريعات الفل�سطينية ذروتها يتم التعامل مع عملية تغيري وتوحيد قانون �أحوال الأ�سرة
بحذر وحتفظ ،وبطريقة ال تتحدى الرموز التقليدية يف املجتمع.
ومن املعروف تاريخيا �أن «قوانني الأحوال ال�شخ�صية كانت اجلانب الوحيد من ال�شريعة الذي جنح
يف مقاومة ا�ستبداله بالقوانني الأوروبية خالل فرتة اال�ستعمار ،و�صمدت �أمام درجات و�أ�شكال
خمتلفة من علمانية الدولة وم�ؤ�س�ساتها يف العديد من الدول الإ�سالمية منذ ا�ستقاللها» .ومن هنا
فقد �أ�صبحت هذه القوانني للبع�ض مبثابة رمز «الهوية الإ�سالمية» ،وحتدي هذه القوانني �أ�صبح
مبثابة �إهانة للإ�سالم وتعاليمه .وبالرغم من ذلك ،يتفق معظم الفل�سطينيني ب�شكل عام على �أن
قوانني الأحوال ال�شخ�صية القائمة حتتاج �إىل �إعادة نظر جدية ،وب�ضرورة توجيه اجلهود نحو
املبادرة �إىل �إيجاد مناظرات فاعلة ونقا�شات داخل املجتمع الفل�سطيني وبني امل�شرعني لتبني قانون
�أحوال �شخ�صية� /أو قانون �أحوال الأ�سرة الفل�سطيني� .إال �أن العديد من الأ�سئلة ال�صعبة تبقى بال
�إجابة من قبل امل�ؤ�س�سات الر�سمية ال�سيا�سية واملنظمات الأهلية بالإ�ضافة �إىل احلركة الن�سوية
الفل�سطينية .وميكن تلخي�ص هذه الأ�سئلة يف الق�ضايا التالية:
ما نوع التغيري املطلوب؟ هل نتحدث عن امل�ساواة الكاملة بني اجلن�سني والتي يتم عك�سها يف قانون
�أحوال الأ�سرة اجلديد� ،أم عن م�ساواة جزئية؟
ما هي مرجعيتنا ،الأدوات الدولية حلقوق الإن�سان �أم ال�شريعة� ،أم هي مزيج من االثنني؟ عندما
نتحدث عن ال�شريعة ،ف�إن الق�ضية مل حتل بعد .هل نقرتح تبني قانون للأحوال ال�شخ�صية بناء على
مذهب واحد �أم �أكرث من املذاهب ال�سن َّية الأربعة� ،أم نقرتح تف�سريات جديدة متقدمة للإ�سالم؟
من �سيعهد �إليه م�س�ؤولية القيام بالتغيري؟ هل هم �صناع القرار وامل�شرعون فقط ،العلماء وال�شيوخ
امل�سلمون يف املحاكم ال�شرعية بالتعاون مع �صناع القرار وامل�شرعني� ،أم كافة قطاعات املجتمع
الفل�سطيني بالتعاون مع الهيئة الت�شريعية ،والتي يوكل �إليها مهمة �سن الت�شريعات؟ (�سنيوره )2000
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�أ .الربملان ال�صوري الفل�سطيني:
(جتربة احلركة الن�سوية يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة لتغيري قانون الأحوال ال�شخ�صية):
�شهدت املرحلة الواقعة ما بني عام  1996والعام  1998تطورات �سيا�سية وقانونية يف املجتمع
الفل�سطيني ،وذلك عقب توقيع اتفاقيات �أو�سلو بني منظمة التحرير الفل�سطينية و�إ�سرائيل بو�صفها
دولة حمتلة للأرا�ضي الفل�سطينية ،وما تالها من ت�أ�سي�س لل�سلطة الوطنية الفل�سطينية ،ونتج عن
ذلك انتخاب �أول جمل�س ت�شريعي فل�سطيني يف كانون ثاين  ،1996وقد دفعت هذه التطورات احلركة
الن�سوية الفل�سطينية �إىل تطوير طرق وا�سرتاتيجيات جديدة ملعاجلة مظاهر عدم امل�ساواة القائمة
يف املجتمع الفل�سطيني ،و�ضرورة حتقيق حقوق الإن�سان للمر�أة من خالل تبني قوانني وت�شريعات
قائمة على امل�ساواة ،وعدم التمييز واحرتام حقوق الإن�سان .وقد بات جلي ًا �أن عملية بناء جمتمع
فل�سطيني جديد تتطلب امل�شاركة وامل�ساهمة الفعالة والإيجابية لقطاعات املجتمع كافة� .إن ذلك
ال بد �أن يت�ضمن الن�ساء الفل�سطينيات وذلك للم�ساهمة يف و�ضع الأ�س�س للت�شريعات القائمة على
احرتام حقوق الإن�سان ،ومبد�أ العدالة وامل�ساواة تعبري ًا عن اهتمامات وتطلعات ال�شعب الفل�سطيني
يف احلرية واال�ستقالل.
من �أهم الن�شاطات واملبادرات التي �أطلقتها احلركة الن�سوية الفل�سطينية ومببادرة من مركز املر�أة
للإر�شاد القانوين واالجتماعي حملة «الربملان ال�صوري الفل�سطيني :املر�أة والت�شريع» والتي نفذت
يف الفرتة الواقعة ما بني  1999-1997يف جميع �أرجاء ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،ومتثل مبطالبة
احلركة الن�سوية ومراكز حقوق الإن�سان ب�إ�صالح القوانني ال�سارية من منظور النوع االجتماعي
بهدف ال�ضغط من �أجل الإ�صالح القانوين وتوحيد قوانني الأحوال ال�شخ�صية يف املناطق اخلا�ضعة
ل�سيطرة ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية .وقد هدف امل�شروع �إىل ا�ستك�شاف ،ون�شر ومناق�شة الأحوال
القانونية واالجتماعية للمر�أة الفل�سطينية .كما هدف �إىل تطوير مهارات الفل�سطينيني يف ال�ضغط
من �أجل ت�شريعات قائمة على امل�ساواة ،وعدم التمييز واحرتام حقوق الإن�سان .وتفعيل الوعي العام
من خالل حملة �إعالمية ملعاجلة التعديالت املقرتحة على القوانني والتي تت�ضمن عنا�صر التمييز
على �أ�سا�س النوع الإجتماعي وخ�صو�صا قوانني الأحوال ال�شخ�صية يف كل من ال�ضفة وقطاع غزة.
وقد �أثارت هذه املبادرة للحركة الن�سوية ردود فعل متعددة من جمموعات �سيا�سية واجتماعية
خمتلفة ،والتي �أدت �إىل نقا�ش مكثف حول قوانني الأحوال ال�شخ�صية يف اجلو العام �إىل احلد الذي
اعترب فيه ب�أنه النقا�ش االجتماعي الرئي�س يف التاريخ الفل�سطيني حول هذه امل�سائل التي بقيت
مبن�أى عن النقا�ش االجتماعي ردحا من الزمن .وباملقارنة مع الدول العربية والإ�سالمية الأخرى ،مل
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يكن النقا�ش حول قانون الأ�سرة فريد ًا يف جميع هذه الدول ،النقا�ش كان على �أ�سا�س الكفاح من �أجل
ال�سلطة والهيمنة .لقد ركز النقا�ش املغربي ،وامل�صري ،والإيراين واليمني يف الت�سعينيات على مكانة
الإ�سالم ،ال�شريعة والدين يف حياة النا�س ويف حتديد من ي�ستطيع االدعاء بحق االجتهاد .و�أ�شاروا
�أي�ضا �إىل الأفكار الوطنية والثقافية الأ�صلية و�إىل الطرق التي فيها تعبريات متنوعة من التقليدية
والتحديث وميكن �أن تتناف�س .وجميع هذه العنا�صر �سوف توجد �أي�ضا يف فل�سطني (�شحادة .) 2005
عر�ضت احلركة الن�سوية وب�أ�ساليب متعددة النقا�ش وطرحت الق�ضايا ذات العالقة بالإ�صالح
القانوين فيما يتعلق بقوانني الأحوال ال�شخ�صية دون �أن يتم �ضبط �إيقاع هذه الأ�ساليب ،فبع�ض
الن�شيطات الن�سويات انطلقن من املواثيق والإعالنات الدولية ،والبع�ض اعتمد على خربات
�شخ�صية ،و�أخريات اعتمدن على الكتابات الن�سوية (�شحادة  ،)2005يف حني كان البع�ض منهن
متمر�س يف القانون ،والفقه وال�شريعة .ناهيك عن �أن �أغلبهن كن ن�شيطات خالل االنتفا�ضة
كع�ضوات يف احلركة الوطنية .كما اعتربت غالبيتهن ب�أن الربملان كان مبثابة من�صة غري عادية
لنقا�ش عالقات النوع االجتماعي �ضمن الإطار الأو�سع للطموحات الوطنية يف اال�ستقالل وتقرير
امل�صري .واعتربت احلملة «الربملان» من �أجل �إ�صالح القوانني وخا�صة قوانني الأحوال ال�شخ�صية
�أول نقا�ش اجتماعي رئي�سي يف تاريخ فل�سطني ،والذي �شارك فيه العديد من املجموعات االجتماعية
وال�سيا�سية حيث امتد هذا النقا�ش ولأول مرة �إىل و�سائل الإعالم فقد ا�ستخدم املمثلون ال�سيا�سيون
من خلفيات واهتمامات متناق�ضة حمطات التلفزيون الفل�سطيني والراديو واجلرائد واملل�صقات
لتو�صيف معاجلة �سيا�سية للنوع االجتماعي.
وقد ت�شابهت مطالب احلركة الن�سوية يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة يف بع�ض الق�ضايا وذلك يف
رفع �سن الزواج �إىل � 18سنة لكال اجلن�سيني� ،إلغاء الوالية ،الأموال امل�شرتكة بني الزوجني ،وتباينت
مطالب احلركة الن�سوية يف ال�ضفة الغربية عنها يف قطاع غزة يف بع�ض املحاور ،وات�سمت مطالب
احلركة الن�سوية يف ال�ضفة ب�أنها جاءت �أكرث راديكالية من حيث املطالبة مبنع تعدد الزوجات،
التطليق الق�ضائي� ،أي �أن يتم الطالق من خالل املحكمة ،رفع �سن احل�ضانة �إىل � 18سنة ،بالإ�ضافة
�إىل امل�ساواة يف املرياث ما بني الذكر والأنثى.
�أما مطالب احلركة الن�سوية يف غزة فقد بقيت يف الإطار الديني مع بع�ض التعديالت التي تقيد
التمييز �ضد املر�أة لكنها ال متنعه ،ومبا ال يت�صادم والتيار الديني ،ومن �أهم مطالب الربملان يف قطاع
غزة :قوانني املرياث والتعليمات اخلا�صة به يجب �أن تعاد �صياغتها وتفر�ض حلماية الن�ساء و�ضمان
حقهن يف تلقي ن�صيبهن من املرياث ح�سب القانون وال�شرع؛ تنظيم تعدد الزوجات حيث يجب
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اخذ �إذن املحكمة قبل الزواج؛ ال�سماح للرجل بالزواج من زوجة ثانية لأ�سباب جدية مثل امل�شاكل
ال�صحية ،ويجب عليه �إعالم الزوجة الأوىل ولها حق طلب الطالق من املحكمة على هذا الأ�سا�س؛
الطالق من قبل �أحد الزوجني يجب �أن يكون فقط عن طريق املحكمة؛ ب�سبب احتمال التهديد ،تخلي
الأم عن حقوق احل�ضانة يجب �أال تقبل ،قرارات احل�ضانة يجب �أن تطبق على الأطفال حتى �سن
� ،18إذا تزوجت املطلقة مرة �أخرى ،فيجب على املحكمة �أن تقرر �أي الوالدين مينح احل�ضانة ح�سب
الأف�ضل للأطفال (ن�شوان .)1998
وقد �أدت مبادرة «الربملان ال�صوري الفل�سطيني :املر�أة والت�شريع» وما حمله من مطالب �إىل مناق�شات
حمتدمة و�ساخنة داخل املجتمع الفل�سطيني ،خا�صة مع احلملة امل�ضادة التي �شنتها العنا�صر التقليدية
والدينية ال�سيا�سية داخل املجتمع الفل�سطيني .واتهم البع�ض الربملان ال�صوري بكونه «مبادرة فوقية
لعل ّية النا�س ،ومت االنتقا�ص من اجلهود التي متت من �أجل �إ�شراك املجتمع يف النقا�شات واملناظرات
واتهم الربملان على �أنه مل ي�ستطع الو�صول �إىل املجتمع الفل�سطيني بهدف زيادة الوعي بالق�ضايا
التي مت طرحها (�سنيورة  .)2000ولتقييم هذه التجربة ،وهي جتربة مبتكرة يف املنطقة ككل ،مت
ا�ستقاء العديد من الدرو�س املهمة جلهود ال�ضغط واملبادرات �إىل حمالت م�ستقبلية ،مثل احلملة
الوطنية من �أجل قانون �أ�سرة فل�سطيني ،كانت الدرو�س امل�ستفادة من الربملان ال�صوري الفل�سطيني
القاعدة التي اعتمد عليها العمل يف امل�ستقبل.وخرجت احلركة الن�سوية بعدة درو�س لال�ستفادة منها
داخل العمل ومن �أهمها �ضرورة توحيد اجلهود بني منظمات املجتمع املدين والعنا�صر التقدمية يف
املجتمع للحد من هذه االختالفات ولإيجاد احلد الأدنى من ا�سرتاتيجيات العمل بينها ،وذلك ببناء
حتالفات و�شبكات مع الأطراف كافة لإيجاد مربرات قانونية وا�ضحة ومقنعة من خالل �إجراء بحوث
م�ستفي�ضة ودرا�سة امل�صادر القانونية ،من �أجل ال�ضغط والت�أثري لإ�صالح قانون �أحوال الأ�سرة وهذا
بالت�أكيد �أو�سع من نطاق عمل وقدرة م�ؤ�س�سة وحدها ،وال بد من بناء حتالفات و�شبكات مع الأطراف
املعنية كافة.
ب .التجربة الن�سوية بعد الربملان ال�صوري:
(وثيقة �إطار لأهم املحاور التي مت�س حقوق املر�أة الفل�سطينية يف قوانني الأحوال ال�شخ�صية):
يف مطلع عام  1999بد�أت املراكز الن�سوية مببادرة من مركز املر�أة للإر�شاد القانوين واالجتماعي يف
توحيد جهودها ل�صياغة م�سودة لقانون الأ�سرة ،ومت ت�شكيل جلان حت�ضريية وجلان قانونية للمتابعة
من �أجل حملة وطنية ت�ضم م�ؤ�س�سات املجتمع املدين والأحزاب ال�سيا�سية العلمانية ،وبالفعل
مت عقد العديد من االجتماعات لإيجاد القوا�سم امل�شرتكة للعمل يف �إطالق احلملة ،ومع اندالع
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انتفا�ضة الأق�صى يف  2000ونتيجة للممار�سات الإ�سرائيلية وما خلفته من قتل ودمار يف املجتمع
الفل�سطيني ،ولوجود قناعة �أن هناك �أولوية للو�ضع ال�سيا�سي� ،أ�صبحت املوا�صلة يف االجتاه بنف�س
الزخم الذي �سبق االنتفا�ضة �أمرا �شبه م�ستحيل ،بالإ�ضافة �إىل وجود خالف داخل اللجنة حول
ق�ضيتي «املرياث وتعدد الزوجات» ،عمل ذلك على �أن يتم ت�أجيل عمل اللجنة التح�ضريية .وخالل
�سنوات االنتفا�ضة  2000كان العمل على قانون الأ�سرة حم�صورا على الدرا�سات والأبحاث بعيدا
عن القاعدة اجلماهريية كما �أن �أولويات املجل�س الت�شريعي دفعت املراكز الن�سوية ملواكبة م�شاريع
القوانني �أمام املجل�س كم�شروع قانون العقوبات ،الطفل ،الت�أمينات االجتماعية ،الأحوال املدنية.
(وثائق غري ر�سمية.)WCLAC،2005،
و�أخري ًا وخالل العام  2004مت طرح مبادرة من مركز املر�أة للإر�شاد القانوين واالجتماعي لو�ضع
وثيقة �إطار لبع�ض املحاور التمييزية �ضد املر�أة يف قوانني الأحوال ال�شخ�صية ،وطرح بدائل تقوم
على امل�ساواة وتنطلق من املرجعيات الدولية واملحلية (القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني  )2005ذات
ال�صلة بحيث ت�شكل هذه الوثيقة قا�سم ًا م�شرتك ًا يجتمع حوله اجلميع ونقطة انطالق يف حملة وطنية
لتبني هذه الوثيقة�( .أبو غو�ش ودرعاوي .)2004
وكانت االقرتاحات على النحو التايل� :سن الزواج« :ي�شرتط �أن يكون �سن املتقدم للزواج � 18سنة
�شم�سية ،و�أن يكون املتعاقدان متمتعني بالأهلية املدنية لإبرام التعاقد».
الإ�شهاد على الزواج« :امل�ساواة يف الإ�شهاد على عقد الزواج �أ�سوة بباقي العقود ي�شرتط ل�صحة عقد
الزواج �أ�شهاد �شاهدين من �أهل الثقة (رجل وامر�أة ،رجلني ،امر�أتني)».
الوالية« :للزوج والزوجة اللذين بلغا �سن الر�شد �أن يتوليا زواجهما ب�أنف�سهما و�أن يوكال به من �شاءا».
تعدد الزوجات :تقدمت الوثيقة باقرتاحني الأول« :تعدد الزوجات �أو الأزواج ،ويعترب التعدد جرمية
يعاقب عليها قانون العقوبات الفل�سطيني» على املحكمة املخت�صة وقبل �إجراء �أي عقد زواج �أن تعلم
الزوجة �أن من حقها �أن ت�شرتط عدم الزواج عليها يف العقد.
ويف حال تعذر منع التعدد �سيتم تقدمي االقرتاح التايل:
ال يجوز الزواج ب�أكرث من امر�أة �إال مبوافقة املحكمة وبعلم جميع الأطراف ،وتقرتن موافقة املحكمة
مبا لها من �سلطة تقديرية وقناعة بعدم امل�سا�س مب�صلحة الزوجة وعدم الإ�ضرار ب�أي من الأطراف.
ويعترب الزواج بامر�أة �أخرى �إ�ضرار ًا بالأوىل يجيز لها الطالق من زوجها مع احتفاظها بكافة
حقوقها املالية.
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ترتتب عقوبات جزائية وفقا لقانون العقوبات الفل�سطيني على خمالفة املواد ال�سابقة».
الطالق :ينتهي عقد الزواج ال�صحيح �إما بالوفاة و�إما بالتطليق:
 ال يقوم التطليق �إال بقرار من املحكمة املخت�صة ،وبعد حماولة هذه املحكمة الإ�صالح بني الزوجني. يتم التطليق �إما برتا�ضي الزوجني (يق�صد بالرتا�ضي امل�ساواة يف املركز القانوين لإنهاء عقدالزواج)� ،أو بناء على طلب �أحدهما ب�سبب ما ح�صل له من �ضرر.
 وتق�ضي املحكمة ملن ت�ضرر من الزوجني يف احلالة ال�سابقة بتعوي�ض عن ال�ضرر الناجم عن الطالق.احلقوق املالية« :تكون الذمة املالية لكل من الزوجني م�ستقلة عن الآخر� ،إال �أن لكل من الزوجني
احلق يف كافة الأموال التي حت�صلت �أثناء الزواج بالت�ساوي ما مل يثبت العك�س وفقا للقواعد العامة
يف الإثبات».
�أن يعود للمحكمة املخت�صة حتديد مقدار النفقة الواجبة وكذلك حتديد التعوي�ض املايل النا�شئ عن
�ضرر الطالق».
احل�ضانة« :نف�س احلقوق وامل�س�ؤوليات للزوجني بو�صفهما �أبوين ،بغ�ض النظر عن حالتهما الزوجية
يف الأمور املتعلقة ب�أطفالهما ،ويف جميع الأحوال يكون مل�صلحة الأطفال االعتبار الأول» .و�أن تكون
احل�ضانة من حقوق الأبوين ما دامت الزوجية م�ستمرة بينهما ،ويف حالة االنف�صال باملوت ،تنقل
احل�ضانة ملن بقي حيا من الأبوين ،و�إذا انف�صمت الزوجية وكال الزوجني على قيد احلياة عهدت
احل�ضانة �إىل الأم ما مل يت�ضرر املح�ضون من ذلك.
تتخذ املحكمة املخت�صة قرارها ب�ش�أن احل�ضانة بعد اال�ستماع لتقرير مر�شد حماية الطفولة (وفقا
لقانون الطفل) بخ�صو�ص احلالة االجتماعية للطفل املح�ضون وم�صلحته الف�ضلى تبعا للظروف
واالحتياجات اخلا�صة للطفل.
تفر�ض املحكمة املخت�صة رقابة دورية على �سري احل�ضانة من خالل تقرير دوري كل �سنة �صادر عن
مر�شد احلماية.
متتد فرتة احل�ضانة حتى بلوغ املح�ضون �سن الر�شد �إال �إذا ثبت بتقرير ر�سمي �صادر عن مر�شد
احلماية �أن هذا اال�ستمرار يتعار�ض مع م�صلحة الطفل املح�ضون الف�ضلى.
يحق للمح�ضون الذي �أمت اخلام�سة ع�شرة �سنة� ،أن يختار من يح�ضنه من �أبيه �أو �أمه .ويف حالة عدم
وجودهما ،ميكنه اختيار �أحد �أقاربه ممن لهم حق احل�ضانة ح�سب القانون.
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سـادساً :الدراسـات السـابقة واإلصالح القانوني لقوانين األحوال الشـخصية:

امتازت الأدبيات التي تناولت قانون الأحوال ال�شخ�صية بالو�صفية� ،أي �أنها �سردت القوانني ال�سارية
يف املناطق اخلا�ضعة ل�سلطة الوطنية الفل�سطينية (ال�ضفة الغربية وقطاع غزة) ،فمنها ما كان
جتميع لأوراق عمل مقدمة يف حلقات درا�سية ل�سرد القوانني ال�سارية ومن �ضمنها قانون الأحوال
ال�شخ�صية (مركز املر�أة  ،)1997وهنالك بع�ض الدرا�سات عر�ضت �أهم الق�ضايا التمييزية يف قانون
الأحوال ال�شخ�صية كما وردت يف القوانني ال�سارية ،ومت حتليل ن�صو�ص املواد القانونية من منظور
حقوقي دون معاجلة هذه الن�صو�ص بتقدمي اقرتاحات ملعاجلة الن�صو�ص القانونية التميزية (مفتاح
 ،)2003وبع�ض الأدبيات ومن بينها درا�سة �أعدها مركز املر�أة للإر�شاد القانوين واالجتماعي عام
�1999أ�ضافت اقرتاحات ملعاجلة الن�صو�ص القانونية التميزية منطلقة من املواثيق واملعاهدات
الدولية ،وهذه املطالب هي ذات مطالب احلركة الن�سوية ح�سب الربملان ال�صوري ،بعد �أن قامت
با�ستعرا�ض القوانني ال�سارية ،ودرا�سة �أخرى �أجراها املركز الفل�سطيني حلقوق الإن�سان (�سل�سلة
 )35بهدف تو�ضيح بع�ض �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة يف قانون الأحوال ال�شخ�صية املطبق يف قطاع
غزة ومقارنته باتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة ،والك�شف عن مواطن عدم
امل�ساواة بني الرجل واملر�أة كما جاءت يف قانون الأحوال ال�شخ�صية ،كما حاولت هذه الدرا�سة و�ضع
بع�ض احللول مل�شاكل تواجهها املر�أة الفل�سطينية ب�سبب التمييز بينها وبني الرجل يف قانون الأحوال
ال�شخ�صية مع مراعاة �أن تكون هذه احللول متوافقة ومتفقة مع املعايري الدولية حلقوق املر�أة.
وكان من �أهم النتائج التي و�صلت �إليها الدرا�سة �أن املر�أة ما زالت ال ت�ستطيع بحكم القانون �أن
حت�ضن �أوالدها �إذا فقدوا والدهم ،وال ت�ستطيع �أن تديل ب�شهادتها منفردة �أمام املحكمة ال�شرعية ،
وال تزال يف العالقات العائلية وفى عقد الزواج وبحكم القانون معقود ًا عليه ولي�س طرف ًا متعاقد ًا
�أي �أنها الزالت ال تتمتع بالأهلية القانونية الكاملة .و�أو�صت الدرا�سة با�ستحداث دوائر �إجراء خا�صة
باملحاكم ال�شرعية ،يناط بها تنفيذ الأحكام ال�صادرة عن هذه املحاكم ،ت�سهيال وتي�سريا على املر�أة
يف �سبيل ح�صولها على احلق املحكوم به لها ،خا�صة �أحكام النفقات التي ال حتتمل الت�أخري يف
تنفيذها حيث تكون يف �أم�س احلاجة لهذه النفقة ال�شهرية.
وجاءت درا�سة (لني ويل�شمان ) بهدف درا�سة كيفية تطبيق القوانني ال�سارية لدى املحاكم ال�شرعية،
واعتمدت على حتليل �سجالت �أربع حماكم يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة للأعوام ،1994-1989
ومقارنة الو�سائل التي مت التعامل بها يف قوانني الأحوال ال�شخ�صية الإ�سالمية يف بالد �أخرى من
الوطن العربي ،بالإ�ضافة �إىل �أن الدرا�سة عر�ضت �أنظمة ال�شريعة الكال�سيكية يف جمال القانون
ومقارنة الت�شريع املقنن واملطبق يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة.
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وهنالك درا�سة لنه�ضة �شحادة عن املحاكم ال�شرعية يف قطاع غزة ملعرفة �أو�ضاع املحاكم ال�شرعية من
منظور علم الأجنا�س الب�شرية بتو�ضيحها للمحتويات ب�شكل تف�صيلي لهذه املحاكم ،عملياتها ،تقاليدها،
والثقافة والرتبية امل�ؤ�س�سية وحتليلها للأدوار التي يلعبها الأ�شخا�ص(الكتبة ،احلاجب ،الأر�شيف ،غرفة
انتظار ال�سيدات ،قاعة املحكمة ،النوع االجتماعي يف املهنة القانونية ،خلفية الق�ضاة ،العالقات الداخلية
يف املحاكم ال�شرعية) يف املحكمة من خالل البيانات التي جمعتها من ممثلي املحكمة واملعلومات التي
ح�صلت عليها من الأر�شيف� ،أظهرت هذه الدرا�سة �أن خمتلف العاملني والفاعلني ي�ؤثرون على الق�ضايا
املختلفة يف املحاكم ال�شرعية من خالل القرارات واال�سرتاتيجيات والأحكام النهائية لهذه الق�ضايا،
و�أكدت يف درا�ستها �أن التق�سيم الطبقي �أو الرتاتبي داخل املحاكم ال�شرعية يف النظام الق�ضائي الإداري
والدعاوي املقدمة من قبل الرجال والن�ساء ت�أثري القوى هي التي ت�ؤثر على التفاعل فيما بينهم ،وعلى
�أن كل الأطراف ميتلكون الإمكانية للتغيري يف املحكمة ومن خالل الت�أثري ف�إنهم ي�ؤثرون على الأطراف
الأخرى� ،أي �أن الكاتبة تتحدث عن الو�ساطة �أو التوظيف للم�صالح ال�شخ�صية.
متيزت درا�سة �شحادة �أي�ضا بتعريفها لقانون الأحوال ال�شخ�صية حيث عرفته على �أنه القانون الذي
ينظم عالقات النوع االجتماعي ،مبا �أنه ي�شكل الإطار القانوين الذي ينقل الرثوة والن�سب من جيل
�إىل جيل ،ويحدد اجلوانب الأخالقية واالجتماعية للزواج ويعالج تقريبا جميع النتائج االجتماعية
واملالية للطالق ،وهكذا فان قانون الأ�سرة ي�ؤثر ب�شكل مبا�شر وبا�ستمرار على حياة الن�ساء ،ومع
الوقت حتول قانون الأ�سرة من قانون م�ستوحى من الدين والذي ينظم العالقات �ضمن م�ؤ�س�سة
الأ�سرة �إىل جمموعة من الرتتيبات امل�ؤ�س�ساتية املعقدة والتي ولدت معاجلات تدخلت فيها الدولة
وامل�ؤ�س�سة الدينية و الأحزاب ال�سيا�سية واملجتمع املدين و�أي�ضا احلركة الن�سوية.
اقت�صرت الدرا�سات ال�سابقة على حتليل الواقع القانوين للمر�أة الفل�سطينية من خالل حتليل الن�صو�ص
القانونية �أو حتليل كيفية تطبيق القوانني داخل املحاكم والتعرف على املمار�سات التي ت�ؤثر على �إن�صاف
الن�ساء بغر�ض تقدمي اقرتاحات لتعديل القوانني ال�سارية لرفع التمييز �ضد الن�ساء وتلبية حقوقهن
باال�ستناد على املرجعيات القانونية املحلية (كالقانون الأ�سا�سي ،ووثيقة �إعالن املبادئ) ،وعلى املرجعيات
الدولية كاتفاقية الق�ضاء على كافة �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة وعلى الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان ،ومل
تتوجه هذه الدرا�سات �إىل الن�ساء لفح�ص مطالبهن من القانون مبا �أنهن الفئة امل�ستفيدة والتي �ستطبق
وتطبق عليها القوانني التمييزية التي تنتق�ص من حقوقها وحتط من كرامتها ،ذلك ملحاولة التكامل مع
الأ�سباب املوجبة للتعديالت التي ت�ستند �إىل املرجعيات القانونية املحلية والدولية مبا من �شانها �أن تقنع
امل�شرع الفل�سطيني ب�ضرورة اال�ستماع �إىل نب�ض مطالب الن�ساء يف املدن والقرى واملخيمات الفل�سطينية
وكيف ينظرن وينتظرن من هذا امل�شرع رفع الظلم والتمييز عنهن ،وهذا ما متتاز به هذه الدرا�سة كما
ذكرت �سابقا.
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القسـم الثاني:
منهجيــة البـــحث
أوال :أهــداف ومبــررات البحـث

تتعر�ض هذه الدرا�سة ملواقف ومطالب الن�ساء الفل�سطينيات يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة من بع�ض
الق�ضايا التمييزية التي يتناولها قانون الأحوال ال�شخ�صية ،مثل ق�ضايا الأهلية القانونية للن�ساء
(�سن الزواج ،الوالية) احل�ضانة ،تعدد الزوجات ،الطالق ،واحلقوق املالية املرتتبة على عقد
الزواج ،بالإ�ضافة �إىل �أنها تبني مدى معرفة الن�ساء ب�أحكام قوانني الأحوال ال�شخ�صية ال�سارية
يف هذه املناطق من الق�ضايا ال�سابقة ،ويتعر�ض البحث لبع�ض جتارب الن�ساء مع هذه الأحكام من
خالل �إجراء املقابالت املعمقة واملجموعات الب�ؤرية� ،إ�ضافة �إىل النتائج التي مت التو�صل �إليها عرب
م�سح ا�ستبياين �شامل ،وبهذا ف�إن البحث يعتمد على �أ�سلوب البحث الكمي والكيفي.
يهدف هذا البحث �إىل:
�أوال :ر�صد ر�أي الن�ساء ومطالبهن من القانون ،ومدى معرفتهن به ،والتعرف على جتاربهن
اخلا�صة ،وذلك من خالل تتبع ر�ؤى ومفاهيم وجتارب الن�ساء من خالل املجموعات الب�ؤرية
واملقابالت املعمقة.
ثانيا :التعرف على مطالب الن�ساء من قانون الأحوال ال�شخ�صية ،ومت التعرف الأويل على هذه
املطالب من املجموعات الب�ؤرية واملقابالت املعمقة ،ومن خالل امل�سح اال�ستبياين.
من هنا فان هذا البحث هو بحث فينمولوجي(ظاهراتي) ،لأنه يدر�س الظاهرة كما تفهمها
وتعرب عنها امل�شاركات يف البحث ،ويقوم ب�صياغة حتليله على هذا الأ�سا�س .واالعتماد على املنهج
الظاهراتي يعني الرتكيز على الطريقة التي تعاي�شت فيها امل�شاركات يف البحث مع الواقع ،وكيفية
تخيله وتف�سريه ( ،)Bogdan &Taylorوهو بحث يتميز بالتزامه بوجهة نظر امل�شاركات يف البحث،
ومن هذا املنطلق �سترتكز �أ�سئلة هذه الدرا�سة على ثالثة حماور رئي�سة هي:
ما مدى معرفة الن�ساء ب�أحكام قانون الأحوال ال�شخ�صية؟
ما هي جتارب الن�ساء املتعلقة بقانون الأحوال ال�شخ�صية؟
ما هي مطالب الن�ساء من قانون الأحوال ال�شخ�صية؟
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ت�أتي �أهمية البحث لوجود نق�ص بنيوي يف الأبحاث التي تعك�س مطالب وجتارب الن�ساء من وجهة
نظرهن ،على الرغم من توافر درا�سات تبني مطالب احلركة الن�سوية من قانون الأحوال ال�شخ�صية
من منظور حقوقي وبناء على التجربة واملعرفة مبعاناة الن�ساء ،حتاول تقدمي مربرات لتغيري وتعديل
قوانني الأحوال ال�شخ�صية ال�سارية يف املناطق اخلا�ضعة لل�سلطة الوطنية الفل�سطينية ،وكذلك
هنالك �شبه غياب للدرا�سات التي تفح�ص مدى معرفة الن�ساء بقانون الأحوال ال�شخ�صية ،علما ب�أن
امل�ؤ�س�سات املهتمة بحقوق املر�أة تنظم برامج توعية للن�ساء بحقوقهن وبالقوانني ال�سارية لتمكينهن
من ا�ستخدام القوانني واملدافعة عن حقوقهن منذ فرتة طويلة ،وبالتايل ف�إن من �أهداف الدرا�سة
�إ�سماع �صوت الن�ساء ومطالبهن ل�صانع القرار القرار الفل�سطيني وهو ب�صدد �سن قانون الأحوال
ال�شخ�صية يف ال�ضفة والقطاع.
ثانيا :منهـجيــة البحــث:

اعتمدت هذه الدرا�سة على املنهج الن�سوي الذي يهدف �إىل �إعادة �إنتاج املعرفة ،والذي ي�ساهم يف
�إعطاء الن�ساء حيزا للم�شاركة بتجاربهن و�إبداء �آرائهن حول املوا�ضيع املختلفة لبناء النظريات
االجتماعية الكال�سيكية و�إعطائها بعد ًا وعمق ًا جديدين لفهم الظواهر االجتماعية واالقت�صادية
وحتليلها من منظور ن�سوي ،مع الإدراك لأهمية درا�سة التجارب املختلفة ،وذلك لرفع �أ�صوات الن�ساء
ولتح�سني حياتهن من خالل نقد النظام الأبوي ال�سائد ،ورف�ض النتائج املرتتبة عليه ،وذلك ب�إيجاد
معارف بديلة من خالل �سماع �أ�صوات و�أراء خمتلفة.
و�أ�شري �إىل �أن البحث الن�سوي ال تختلف �أدواته عن �أدوات الأبحاث االجتماعية الأخرى ،و�إمنا
يختلف بطريقة ا�ستخدام �أدوات الدرا�سة مبا ي�ؤثر على العالقة ما بني الباحثة وامل�شاركة يف البحث
(املبحوثة) وعلى دور امل�شاركة يف البحث يف بناء وت�صميم البحث ،وهذا ما حاولنا تنفيذه خالل
هذا البحث كما �س�أو�ضح ذلك �أثناء عر�ض الأدوات التي مت ا�ستخدامها يف هذه الدرا�سة للإجابة
على �أ�سئلة الدرا�سة.
اعتمد البحث منهجية بحثية نوعية وكمية متعددة ،وعليه ف�إن �أدوات هذه الدرا�سة هي :املجموعات
الب�ؤرية واملقابالت املعمقة واال�ستبيان.
ومرت الدرا�سة يف تنفيذها بعدة مراحل ابتداء ًا من املرحلة التح�ضريية وتطوير منهجية البحث
�إىل املرحلة التنفيذية (تطبيقية) لأدوات البحث التي مت اختيارها ،واملق�سمة �إىل عدة خطوات كما
�سيتم تو�ضيحها الحقا.
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املرحلة الأوىل :املرحلة التح�ضريية وتطوير منهجية البحث
بعد �أن مت االتفاق على مو�ضوع البحث وب�شكل جماعي من طاقم و�إدارة مركز املر�أة للإر�شاد القانوين
واالجتماعي ،مت ت�صميم الإطار العام للدرا�سة من قبل امل�س�ؤولة عن البحث ومت و�ضع �أ�سئلة الدرا�سة
وحتديد �أدواتها ،وبعد ذلك مت مناق�شة املقرتح مع طاقم وحدة الأبحاث وم�ست�شارته ومن ثم ُطرحت
الأ�سئلة على طاقم املركز ،وخالل هذا االجتماع مت تكوين فريق بحثي من �ست من العامالت يف
املركز للم�شاركة يف التدريب على كيفية �إعداد الأبحاث الن�سوية وامل�ساهمة يف �إعداد هذه الدرا�سة.
ومت تدريب فريق البحث من قبل م�ست�شارة وحدة الأبحاث ( ،)Margo Okazawa-Reyوتبيان
التفرقة بينه وبني الأبحاث االخرى و�أخالقيات البحث الن�سوي .ويف هذه املرحلة �ساهم فريق البحث
مبناق�شة �أ�سئلة الدرا�سة و�أدواتها ومت االتفاق على مربرات الدرا�سة.
املرحلة الثانية :املرحلة التنفيذية( :ني�سان -كانون الأول )2006
احلوارات يف املجموعات الب�ؤرية:
اخلطوة الأوىل :التح�ضريية.
مت تدريب فريق البحث على كيفية �إعداد املجموعات الب�ؤرية بواقع � 19ساعة تدريبية ،ومت عقد 4

اجتماعات ملناق�شة �أ�سئلة الدرا�سة و�أدواتها مع فريق البحث وجرى االتفاق مع فريق البحث على
عدد وكيفية توزيع املجموعات الب�ؤرية.
اخلطوة الثانية :جمع املعلومات.
مت اختيار  25جمموعة ب�ؤرية ،ت�شكلت املجموعات من  20-11م�شاركة موزعة كالتايل:

 4جمموعات ب�ؤرية مع ن�ساء عامالت يف م�ؤ�س�سات حكومية من عدة جماالت خمتلفة ،موزعة
جغرافي ًا ما بني ال�ضفة الغربية (نابل�س ،رام اهلل ،اخلليل) وقطاع غزة.
 5جمموعات ب�ؤرية مع ن�ساء عامالت لدى امل�ؤ�س�سات الأهلية ومت اختيار امل�ؤ�س�سات النا�شطة يف
جمال حقوق املر�أة ،موزعة ما بني ال�ضفة الغربية (نابل�س ،رام اهلل ،اخلليل والقد�س) وقطاع غزة.
 16جمموعة ب�ؤرية مع ن�ساء ربات بيوت ،عاطالت عن العمل ،عامالت ،من املخيمات والقرى يف
ال�ضفة الغربية وقطاع غزة.
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هدفت احلوارات �إىل فح�ص مدى معرفتهن بقانون الأحوال ال�شخ�صية ومطالبهن من هذا القانون،
بالإ�ضافة �إىل �أن نتائج هذه احلوارات كانت مر�شد يف و�ضع حماور املقابالت املعمقة ل�ضمان و�أهمية
م�شاركة الن�ساء يف ت�صميم البحث.
ولتحقيق هذه الأهداف مت تزويد فريق البحث امليداين مبجموعة من الأ�سئلة لإدارة احلوار و�إيجاد
العالقة التبادلية ما بني الباحث واملبحوث (امل�شاركات) يف املجموعات ،ومت تزويد الباحثات
مبلخ�ص عن كيفية معاجلة القانون لق�ضايا الأحوال ال�شخ�صية املختلفة ،وقائمة ب�أ�سماء امل�ؤ�س�سات
التي تقدم اخلدمات للن�ساء يف كل منطقة لتحويل احلاالت التي من املمكن �إن يتم التعرف عليها
داخل املجموعات الب�ؤرية وبحاجة �إىل التدخل وامل�ساعدة.
نظمت هذه احلوارات باحثتان �إحداهما كانت تي�سر النقا�ش وتدير احلوارات ،والأخرى كان دورها
توثيق املجريات �ضمن عالقة تبادلية بني الباحثتني ل�ضمان فاعلية امل�شاركة و�إثارة النقا�ش بطرق
وت�سري النقا�ش بناء على الأ�سئلة التي مت ت�صميمها ،وموثقة احلوار
خمتلفة ،فاملي�سرة كانت تدير ِّ
تقوم بكتابة احلوار وت�سجيل اللقاء بعد اخذ الإذن من املجموعة ،وتو�ضيح �أهمية الت�سجيل لأهمية
اللقاء و�أهمية دور امل�شاركات فيه ،ولأن الت�سجيل يوثق ما جرى خالل النقا�ش والظروف والعوامل
امل�ؤثرة عليه التي قد تطر�أ داخل املجموعات و�إبراز م�شاعر امل�شاركات.
خالل هذه الفرتة عقدت �أربعة اجتماعات مع فريق البحث املتواجد يف ال�ضفة الغربية للمتابعة
املهنية والإدارية� .أما يف قطاع غزة ف�إن املتابعة كانت عرب الهاتف.
اخلطوة الثالثة :حتليل وترميز التوثيق املكتوب وامل�سجل
بعد االنتهاء من تنفيذ املجموعات الب�ؤرية وتوثيقها ،مت تدريب فريق البحث على كيفية تفريغ
املجموعات الب�ؤرية بواقع � 12ساعة تدريبية ،وبعد ذلك مت توزيع املهام على فريق البحث لتفريغ
املجموعات الب�ؤرية خالل �شهر ،حيث مت تق�سيم التفريغ �إىل خم�س بنود وهي :حتديد ا�سم املجموعة،
الق�ضايا ،ماذا تعرف الن�ساء عن هذه القانون ،مدى تلبية القانون احتياجات الن�ساء (هل القانون
من�صف �أم ال؟) ومطالبهن من القانون ،واملوا�ضيع التي مت طرحها داخل كل جمموعة ،وبعدها مت
�إعادة التفريغ من قبل رئي�سة البحث وتق�سيمه �إىل حماور ومن ثم مت تدريب الفريق على كيفية
التحليل على ما مت تفريغه بواقع � 24ساعة ،موزعة على �أربعة �أيام متتالية.
ومن اجلدير ذكره ب�أن م�ساهمة فريق البحث يف التحليل والتفريغ ،كانت فر�صة لتعرف املجموعة
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(فريق البحث) على �آرائهن ومواقفهن وم�شاعرهن من بع�ض الق�ضايا القانونية واالجتماعية وهذه
النقا�شات �ساعدتني على التعمق يف التحليل.
املقابالت املعمقة�( :شباط � 2007-آذار )2008
هدفت املقابالت املعمقة ب�شكل رئي�س للتعرف على جتارب الن�ساء مع قانون الأحوال ال�شخ�صية،
ومدى معرفتهن به وما هي مطالبهن من القانون.
اخلطوة الأوىل :التح�ضريية
قبل البدء بتنفيذ هذه اخلطوة مت و�ضع حماور املقابالت املعمقة بناء على نتائج املجموعات الب�ؤرية
كما ذكرت �سابقا ،ومت مناق�شة هذه املحاور ب�شكل مكثف مع م�ست�شارة الوحدة وطاقم وحدة الأبحاث.
مت بناء فريق بحث خمتلف عن الفريق االول لتنفيذ هذه اخلطوة لعدم تفرغ فريق البحث يف
املجموعات الب�ؤرية ،وت�شكل الفريق اجلديد من  10عامالت يف جمال حقوق املر�أة واملهتمات يف
التعلم والتعرف على البحث الن�سوي وكيفية �إعداده.
مت تدريب الفريق على البحث الن�سوي وتبيان التفرقة بينه وبني الأبحاث الأخرى و�أخالقيات البحث
الن�سوي بواقع � 6ساعات تدريبية.
مت تدريب الفريق على كيفية �إجراء املقابالت املعمقة ،والعالقة ما بني الباحثة وامل�شاركة يف البحث
بواقع � 12ساعة تدريبية ،وجرى حتديد عدد املقابالت املعمقة ومعايري اختيار الن�ساء امل�شاركات يف
البحث وفقا ملا يلي:
ي�شرتط �أن تكون امل�شاركة يف البحث �سبق �أن توجهت �إىل املحاكم ال�شرعية� ،أو تعر�ضت لإ�شكالية يف
حياتها نتيجة ممار�سات(تطبيقات) القانون.
مت ح�صر الق�ضايا التمييزية التي تواجهها الن�ساء ،ذات العالقة بقانون الأحوال ال�شخ�صية ،وتوزيع
املقابالت بناء على هذه الق�ضايا مع مراعاة التوزيع اجلغرايف يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ما بني
مدينة وقرية وخميم وعامالت وربات بيوت.
مت حتديد كيفية الو�صول �إىل الن�ساء امل�شاركات وكانت من خالل املنطقة وامل�ؤ�س�سات واملحاكم.
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اخلطوة الثانية :جمع املعلومات
مت تنفيذ  65مقابلة معمقة :يف ال�ضفة الغربية  50مقابلة ويف قطاع غزة  15مقابلة ،مت حتديدها بناء
على املعايري املذكورة �سابقا.
من الأهمية مبكان الإ�شارة �إىل �أن دور فريق البحث امليداين واملكون من  13باحثة مل يقت�صر على
الو�صول و التن�سيق مع امل�شاركات للبحث و�إجراء املقابلة وتوثيقها و�إمنا امتد دورهن �إىل م�ساعدة
الن�ساء بتوجيههن �إىل املراكز ذات االخت�صا�ص �إذا تطلب الأمر ،ورفع الق�ضايا العامة �إىل املراكز
ذات االخت�صا�ص ملعاجلة الق�ضايا التي تواجهه الن�ساء ب�شكل عام على وجه ال�سرعة ،علما ب�أن هذه
املقابالت ات�سمت باحلفاظ على ال�سرية واخل�صو�صية ،ومل يتم �إجراء �أي مقابلة قبل بناء الثقة ما
بني الباحثة وامل�شاركة يف البحث حيث كانت تقوم الباحثة ب�إجراء زيارة �أولية لبناء الثقة والتن�سيق
على وقت �إجراء املقابلة ،علما ب�أن هنالك بع�ض املقابالت �أخذت عدة لقاءات لالنتهاء من توثيق
جتربة ومعاناة الن�ساء من بع�ض �أحكام و�إجراءات قانون الأحوال ال�شخ�صية.
اخلطوة الثالثة :تفريغ وحتليل املقابالت
بعد االنتهاء من مرحلة جمع املعلومات ،مت تدريب فريق البحث على ترميز وت�صنيف املقابالت
بواقع � 12ساعة تدريبية ،وبعد ذلك مت العمل �ضمن فريق البحث على الرتميز ،ومت توزيع املقابالت
وفق املناطق على الباحثات لرتميز املقابالت وت�صنيفها لإنهاء مرحلة الرتميز والتي ا�ستغرقت وقت ًا
وجهد ًا من فريق البحث ،خا�صة العتمادنا على توجه بناء النظرية واملعرفة من الن�ساء �أنف�سهن،
وذلك با�ستنباط املحاور من ن�ص املقابلة ،ولي�س االقت�صار على �أ�سئلة البحث ،وقد اعتمد الت�صنيف
على املحاور التالية :كلمات ذات داللة ،تعبريات ،تعبريات جمازية ،م�شاعر.
بعد االنتهاء من عملية الرتميز والت�صنيف مت تدريب فريق البحث على كيفية حتليل البيانات،
وبعدها با�شر الفريق يف عملية التحليل وبناء الفر�ضيات بناء على املحاور التي برزت يف مرحلة
ت�صنيف املقابالت.
اال�ستبيان( :ني�سان متوز )2008
هدف اال�ستبيان التعرف على مطالب الن�ساء من قانون الأحوال ال�شخ�صية وقيا�س مدى معرفتهن
بقانون الأحوال ال�شخ�صية ،ولتحقيق هذا الهدف انق�سم تنفيذ اال�ستبيان �إىل عدة خطوات:
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اخلطوة الأوىل :املرحلة التح�ضريية
بعد �أن مت ت�صميم ا�ستمارة بناء على نتائج املقابالت املعمقة واملجموعات الب�ؤرية ،مت مناق�شة
اال�ستمارة مع طاقم وحدة الأبحاث ،وعقد اجتماع مع فريق البحث الذي �شارك يف حوارات
املجموعات الب�ؤرية واملقابالت املعمقة ،بهدف نقا�شها وتطويرها .وبعد ذلك مت االتفاق مع خبري
�إح�صائي لتحكيم اال�ستمارة وجتريبها.
مت اختيار فريق بحث ميداين مكون من  6من�سقات من ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،وكانت املن�سقات
من الباحثات اللواتي �أجرين املقابالت املعمقة ،و  28باحثة ميدانية  7منهن من قطاع غزة معظمهن
من نا�شطات تلقني تدريب داخل املركز.
مت تنظيم ور�شة عمل تدريبية لفريق البحث امليداين عرب الفيديو كنفرن�س لتدريب الباحاثات يف
قطاع غزة ملدة � 6ساعات تدريبية ،لتو�ضيح ونقا�ش و�شرح اال�ستمارة ب�شكل تف�صيلي ،وذلك من
�أجل �ضمان الفهم امل�شرتك للباحثات امليدانيات حول �أ�سئلة اال�ستمارة ،ومت تدريبهن �أي�ضا على
�أخالقيات البحث الن�سوي.
مت �إخ�ضاع اال�ستمارة للفح�ص والتجريب حيث مت تعبئة  8ا�ستمارات يف مناطق خمتلفة ومت تفريغها
و�إدخال املعلومات للت�أكد من جودة البيانات.
اخلطوة الثانية :جمع املعلومات
انق�سمت هذه اخلطوة �إىل ق�سمني ل�ضمان جودة البيانات التي �سيتم جمعها من امليدان:
أوال :تحديد آلية اإلشراف والمتابعة لفريق البحث كما يلي:

مت �إعداد مناذج خا�صة بعملية ا�ستيفاء اال�ستمارات ،بهدف �ضبط حركتها و�آليات ا�ستالمها ،وذلك
بني كل من الباحثة واملن�سقة ،ومن ثم رئي�سة فريق البحث لالطالع عليها ،و�إبداء الر�أي يف حالة
وجود �أي نواق�ص �أو مالحظات.
متت املتابعة امليدانية عن طريق الهاتف واالجتماعات ،من قبل كل من املن�سقة ورئي�سة فريق البحث
مع الباحثات امليدانيات من �أجل التوا�صل يف العمل ،وجرى تدوين كافة املالحظات عرب تقرير يومي
حول الإ�شكاليات التي يواجهها فريق البحث ،مع التعليق والتعميم لأي مالحظة ت�ستحق ذلك.
متت عملية مراجعة اال�ستمارات املنجزة من قبل املن�سق ،والت�أكد من تعبئة الإجابات على كل الأ�سئلة
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يف اال�ستمارة ،والتق ّيد بتعليمات االنتقال ،وت�سجيل الإجابة بال�شكل ال�صحيح ،والربط بني �إجابات
الأ�سئلة املختلفة.
درا�سة التقارير الواردة ،والتي تتناول �أهم املالحظات والإ�شكاالت التي متت مواجهتها يف امليدان
من خالل املن�سقة �أو من خالل الزيارات امليدانية ،وبناء عليه �صدرت التعليمات املنا�سبة.
�إعادة اال�ستمارات التي حتتاج �إىل ا�ستكمال الإجابة على بع�ض الأ�سئلة الناق�صة� ،أو تلك الإجابات
غري الوا�ضحة� ،أو التي ال تن�سجم مع �إجابات �أ�سئلة �أخرى يف نف�س اال�ستمارة ،والتي كان يتم
مراجعتها يومي ًا من املن�سقة ومن ثم رئي�سة فريق البحث.
متابعة تدفق اال�ستمارات ب�شكل دوري من امليدان ،واال�ستمارات املعادة لتعديل الأخطاء الواردة فيها.
ثانيا :كيفية اختيار العينة وعدد االستمارات المعبئة..

مت تعبئة ( )1563ا�ستمارة موزعة على جميع �أنحاء ال�ضفة الغربية حيث �شملت :مدينة ،قرية،
خميم ،ومت اختيار الن�ساء امل�شاركات داخل الأ�سرة بطريقة ع�شوائية با�ستخدام جداول كي�ش ،ومت
ح�صر وترتيب الن�ساء امل�شاركات يف البحث ح�سب الرتتيب الهجائي للحرف الأول من اال�سم .و�إذا
كان احلرف الأول مت�شابه انتقل �إىل احلرف الثاين وهكذا … ،وبعد ذلك يتم اختيار امل�شاركة يف
البحث بعد �إجراء تقاطع ما بني عدد �أفراد الأ�سرة وا�سم امل�شاركة يف البحث( .ملحق جدول كي�ش )
اخلطوة الثالثة� :إدخال وحتليل البيانات
�إدخال املعلومات :مت �إدخال البيانات للحا�سوب با�ستخدام احلزمة الربجمية  ،SPSSوذلك ل�سهولة
التعامل مع �إمكانية ا�ستخراج النتائج التف�صيلية للبيانات التي حتتويها اال�ستمارات .بعد االنتهاء
من الإدخال ،مت تدقيق البيانات املدخلة مع اال�ستمارات ،للت�أكد من عدم وجود �أي نوع من الأخطاء
يف عملية الإدخال.
تدقيق املعلومات :بعد االنتهاء من عملية �إدخال البيانات ،بد�أ العمل على تدقيق وفح�ص البيانات
من حيث تدقيق االنتقال ومنطقية الإجابات ،تدقيق التطابق واالت�ساق بني الأ�سئلة املختلفة ،وذلك
بنا ًء على العالقات املنطقية امل�صممة.
حتليل البيانات :مت حتليل البيانات بعد ا�ستالم نتائج امل�سح بعد �إدخالها على �شكل جداول
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ال�صعوبات وامل�شكالت وطرق حلها:
من ال�صعوبات املحددة واجه فريق البحث �صعوبة يف الو�صول �إىل الن�ساء امل�شاركات يف البحث
فيما يتعلق باملقابالت املعمقة ،وذلك ل�ضرورة توافر �شرط التجربة مع قانون الأحوال ال�شخ�صية،
وخا�صة يف مو�ضوع الوالية و�سن الزواج ،ومت التغلب على هذه ال�صعوبة عرب التوجه للمحاكم
ال�شرعية ملقابلة ن�ساء مراجعات لق�ضاياهم �أمام هذه املحاكم ،ومت التوا�صل مع امل�ؤ�س�سات الن�سوية
التي تقدم خدمات قانونية للن�ساء يف ق�ضايا الأحوال ال�شخ�صية.
كما �أنه ونتيجة للظروف ال�سيا�سية والأمنية ب�سبب االحتالل مل نتمكن من الو�صول �إىل قطاع غزة
لتدريب فريق البحث ،مما انعك�س على مدة تنفيذ املقابالت املعمقة ،ولتخطي ذلك مت تدريب فريق
البحث يف قطاع غزة عرب الهاتف على حماور املقابالت املعمقة وكيفية تنفيذها.
عدم متكن جميع الباحثات اللواتي �أجرين املقابالت املعمقة من امل�شاركة يف مرحلة الرتميز
والت�صنيف والتحليل ،لذا مت االتفاق مع نا�شطة ن�سوية لالن�ضمام �إىل مرحلة الرتميز والت�صنيف
وحتليل املقابالت ،ومت تدريبها ب�شكل فردي على املوا�ضيع التي تدرب عليها فريق البحث.
كما واجهت بع�ض الباحثات امليدانيات �صعوبات نف�سية جراء تعرفهن على جتارب ومعاناة الن�ساء
ويف بع�ض الأحيان �شاركت الباحثات مع املبحوثات يف البحث مبعاناتهن ،بالإ�ضافة �إىل �أن عجز فريق
البحث �أحيانا عن امل�ساهمة يف �إيجاد حلول للن�ساء زاد من العبء املهني والأخالقي عليهن مما �أثر
ذلك على �سري لقاءات ترميز وت�صنيف وحتليل البيانات ،و�إعطاء هذه اللقاءات وقتا �إ�ضافيا غري الوقت
املخ�ص�ص ،وجهدا �إ�ضافيا لت�سيري هذه اللقاءات ،ولتجاوز ذلك مت عقد  3لقاءات لفريق البحث للتفريغ
والتعبري عن م�شاعرهن .ومت التعاقد مع �أخ�صائيات نف�سيات ملتابعة امل�شاركات يف البحث.
كما �أن ت�شكيل فريق البحث من باحثات من خمتلف املناطق �أعاق �إمكانية اجتماع فريق البحث �أكرث
من مرة �أ�سبوعيا ،ولك�سب الوقت مت تق�سيم الفريق �إىل جمموعات �صغرية وفق املناطق لت�صنيف
وترميز املقابالت للت�سريع يف تنفيذ هذه املرحلة ،ومت تق�سيم املحاور التي برزت �إثناء الت�صنيف �إىل
جميع الباحثات للعمل عليها ب�شكل فردي �أو ثنائي وفقا ملا تراه منا�سبا الباحثات ،ومن ثم عقدت
لقاءات بعد جتميع العمل وتطويره من قبل رئي�سة البحث ومناق�شته مع باقي الفريق واالتفاق عليه.
وي�ضاف �إىل ذلك عدم التزام جميع �أع�ضاء الفريق بالتدريبات واللقاءات التي عقدت ،وذلك لعدم
تفرغ الباحثات وظيفي ًا للبحث وان�شغالهن ب�أعمالهن والتزاماتهن املرتتبة عليها مما �أعاق �سري
العمل ،وبالتايل عدم متكن �أع�ضاء فريق البحث من اال�ستمرار يف امل�شاركة يف التدريب وتنفيذ
البحث �ضمن اجلدول الزمني.
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القســم الثـالث:
خصـائص عينــة البحـث
مت تعبئة ا�ستمارة البحث مع  1563من الن�ساء الفل�سطينيات ،وكان توزيع الن�ساء ح�سب حالة
اللجوء كما يف ال�شكل ( )2يف الأرا�ضي الفل�سطينية بن�سبة  42.4%ن�ساء الجئات ون�سبة  57.6%غري
الجئات ،يف حني بلغت ن�سبة الن�ساء الالجئات من العينة يف قطاع غزة  73.3%بينما بلغت الن�ساء
غري الالجئات يف قطاع غزة  26.7%بينما كانت العينة معاك�سة بالن�سبة حلالة اللجوء يف ال�ضفة
حيث بلغت  73.7%غري الجئات بينما كانت ن�سبة الالجئات من ال�ضفة ن�سبة .26.3%
�شكل ( :)2توزيع املبحوثات ح�سب حالة اللجوء واملنطقة
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وتتوزع عينة البحث ح�سب الفئات العمرية يف الأرا�ضي الفل�سطينية وب�شكل ع�شوائي ح�سب ال�شكل
( )3كما يلي (� 19-18سنة ن�سبة  29-20( )6.5%ن�سبة  39-30( )31%ن�سبة -40( )28.5%
 49ن�سبة  +50( )20%ن�سبة  )14%وتتوزع الن�ساء املبحوثات ح�سب امل�ستوى التعليمي �إىل ثالث
فئات ح�سب ال�شكل رقم ( )4الأوىل �أقل من ابتدائي وبلغت ن�سبة هذه الفئة  % 9.6يف الأرا�ضي
الفل�سطينية ،والفئة الثانية من ابتدائي وحتى الثانوي وكانت هذه الن�سبة هي الن�سبة الغالبة بني
الن�ساء املبحوثات حيث بلغت هذه الفئة % 67.9من العينة� ،أما الفئة الثالثة وهي من دبلوم متو�سط
ف�أعلى فبلغت ما ن�سبته .22.5%
37

�شكل ( :)3توزيع املبحوثات ح�سب فئات العمر واملنطقة
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�شكل ( :)4توزيع املبحوثات ح�سب امل�ستوى التعليمي واملنطقة
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وبلغت ن�سبة الن�ساء اللواتي خارج القوى العاملة من بني الن�ساء املبحوثات ح�سب ال�شكل (81.5% )5

يف الأرا�ضي الفل�سطينية وهي ن�سبة عالية ت�ؤ�شر �إىل تدين انخراط الن�ساء يف العمل امل�أجور بالرغم
�أن معظم ه�ؤالء الن�ساء يعملن يف الأعمال املنزلية والتي ال يعتد بها عمالة ت�سهم يف الناجت الوطني،
�أما ن�سبة الن�ساء العامالت من العينة فقد بلغت  14%يف حني بلغت ن�سبة الن�ساء املتعطالت عن
العمل من بني ن�ساء العينة .4.5%
�شكل ( :)5توزيع املبحوثات ح�سب العالقة بقوة العمل واملنطقة
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وعن درجة تد ُّين الن�ساء املبحوثات يبني ال�شكل � 6أن ن�سبة �إجابة الن�ساء على ال�س�ؤال عدم التدين
مل تتجاوز  ،1%وكذلك احلال عن ال�س�ؤال عن حالة التدين جدا فكانت الن�سبة  9%يف غزة و6%
يف ال�ضفة� ،أما ن�سبة الن�ساء املتدينات يف العينة فبلغت  50%يف غزة و 32%يف ال�ضفة ،بينما كانت
الن�ساء اللواتي درجة تدينهن و�سط  60%يف ال�ضفة و 38%يف غزة.
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�شكل ( :)6ترتيب درجة التدين من وجهة نظر املبحوثات ح�سب املنطقة والفئات العمرية
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وعن �أداء املبحوثات لل�صالة كم�ؤ�شر على حالة التدين كانت الإجابة عن �أدائهن لل�صالة ب�شكل
يومي ن�سبة عالية جدا حيث بلغت  89%يف ال�ضفة ،ون�سبة  94%يف غزة ،وتكاد ال تذكر ن�سبة الن�ساء
اللواتي ال ي�صلني من حيث الأ�صل �أو ب�شكل متقطع.
�شكل ( :)7ممار�سة عبادة ال�صالة من قبل املبحوثات ح�سب املنطقة والفئات العمرية
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القســم الرابــع:
معرفـة النسـاء الفلسطينيات بقوانين األحوال الشخصية
يتناول هذا الق�سم مدى معرفة الن�ساء الفل�سطينيات بقانون الأحوال ال�شخ�صية ،و�شكل هذه املعرفة،
وم�صدرها ،و�إىل �أي مدى تنعك�س هذه املعرفة على تقييم الن�ساء لهذا القانون ومدى �إن�صافه للن�ساء
علما �أنه مت ربط م�ستوى املعرفة العامة بخم�سة عوامل م�ستقلة بالن�سبة للن�ساء املبحوثات على النحو
التايل :التوزيع اجلغرايف ،الفئات العمرية ،امل�ستوى التعليمي ،العالقة بقوة العمل ،احلالة الزوجية،
كما �أن هذا الق�سم يتناول م�س�ألة املعرفة وانعكا�ساتها على الن�ساء املبحوثات يف املجموعات الب�ؤرية
واملقابالت املعمقة با�ستخدام عبارات رددتها الن�ساء عن القانون.
1 .1مستوى معرفة النساء بقانون األحوال الشخصية:

يبني �شكل (� )20أن م�ستوى املعرفة لدى الن�ساء الفل�سطينيات بقانون الأحوال ال�شخ�صية يف
متدن ،حيث ي�شري ال�شكل (� )8إىل �أن ن�سبة الن�ساء الفل�سطينيات اللواتي ال
الأرا�ضي الفل�سطينية ٍ
يعرفن �شيئا عن هذا القانون قد بلغت  49.8%موزعة على �أ�سا�س  48.2%يف ال�ضفة و  53.0%يف
قطاع غزة ،وبتعبري �إحدى امل�شاركات «ما كن�ش عندي �أي نوع من املعلومات ،كنت حا�سة �أن املحكمة
راح تن�صفني» .يف حني �أن ن�سبة الن�ساء اللواتي �أبدين معرفة بالقانون كانت  25.1%موزعة بن�سبة
 26.9%يف ال�ضفة الغربية و  21.6%يف قطاع غزة ،كما نالحظ �أن ن�سبة الن�ساء اللواتي يعرفن الكثري
عن هذا القانون هي ن�سبة متدنية جدا وقد بلغت  2.6%موزعة على �أ�سا�س  2.8%يف ال�ضفة الغربية
و 2.3%يف قطاع غزة .وعن نوع املعرفة التي لدى الن�ساء عن القانون فهي يف الإطار احلقوقي العام
ولي�س معرفة ذات طابع قانوين كما �سنبني ذلك الحقا ،ذلك �أن ن�سبة  22.5%من املبحوثات �أفدن
�أن معرفتهن بالقانون هي جمرد �سماع به ال مب�ضمونه.
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�شكل( :)8م�ستوى معرفة املبحوثات بقانون الأحوال ال�شخ�صية ح�سب املنطقة
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من املالحظ من ال�شكل (� )9أن �أعلى فئة عمرية من الن�ساء ممن ال يعرفن �شيئا عن قانون الأحوال
ال�شخ�صية هي فئة الن�ساء ما فوق �سن الـ� 50سنة ،حيث بلغت ن�سبة الن�ساء اللواتي ال يعرفن �شيئا
عن القانون �ضمن هذه الفئة  59%يف حني �أن ن�سبة الن�ساء يف هذه الفئة فوق � 50سنة ممن يعرفن
�شيئا ولكن لي�س بالكثريعن القانون بلغت  18%وهي الأدنى بني الفئات العمرية كما هو مو�ضح يف
ال�شكل ( ،)22يف حني �أن الن�سب يف باقي الفئات تكاد تكون متقاربة بني باقي الفئات عدا عن  50فما
فوق ،و ميكن القول �إن متغري العمر الزمني جمرد عامل ثانوي بالن�سبة مل�ستوى املعرفة لدى الن�ساء
لقانون الأحوال ال�شخ�صية.
�شكل( :)9م�ستوى معرفة املبحوثات بقانون الأحوال ال�شخ�صية ح�سب الفئات العمرية
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�أما عن امل�ستوى التعليمي وت�أثريه على معرفة الن�ساء بقانون الأحوال ال�شخ�صية فنجد وح�سب ال�شكل
(� )10أن هناك عالقة طردية بني امل�ستوى التعليمي واملعرفة بقانون الأحوال ال�شخ�صية ،فكلما زاد
م�ستوى الن�ساء التعليمي زادت معرفتهن والعك�س �صحيح حيث �أن �أعلى ن�سبة من الن�ساء اللواتي ال
يعرفن �شيئا عن هذا القانون هي فئة الن�ساء اللواتي كان حت�صيلهن العلمي �أقل من ابتدائي ،وقد
بلغت هذه الن�سبة  63.9%بينما بلغت ن�سبة اللواتي يعرفن �شيئا ولكن لي�س بالكثري �ضمن هذه الفئة
هي ن�سبة  ،14.3%يف حني جند �أن ن�سبة الن�ساء اللواتي ال يعرفن �شيئا عن القانون �ضمن فئة دبلوم
متو�سط ف�أعلى بلغت  ،33.4%بينما بلغت ن�سبة الن�ساء اللواتي يعرفن �شيئا عن القانون ولكن لي�س
الكثري يف ذات الفئة ن�سبة  40%وبالتايل فان عامل امل�ستوى التعليمي هو عامل رئي�س يف مدى معرفة
الن�ساء بقانون الأحوال ال�شخ�صية.
وت ِّعرب �إحدى امل�شاركات ،والتي خا�ضت جتربة خا�صة مع قانون الأحوال ال�شخ�صية ،عن �ضرورة
التعليم للمعرفة« :ملا �أهلي طلعوين من املدر�سة ،قلت بدي �أطلع من املدر�سة وطلعت قعدت يف
البيت ،يعني �أنا ما كان عندي رغبة ب�س هلأ �أنا ندمانة ،ندمانة لأين بقيت قاعدة �أنا و�أمي
و�أقولها بعد اللي �صار فع ً
ال �إنو الوحدة �أول �إ�شي تفكر فيه هو التعليم وبعدين الوحدة بتتجوز».
وم�شاركة �أخرى قالت« :التعليم كمان اكون عنده ك�إن�سانة �إيل وجودي �إيل قراري �إيل �شخ�صيتي
م�ش هو دائما يوخذ القرار حلالة» .وبع�ض امل�شاركات ربطن بني التعليم وموا�صلة املر�أة حلياتها
بعد التجارب امل�ؤملة كالطالق« :املفرو�ض �إنو املراة تكون واعية كثري ،مهما �صار تظل قوية ما
ت�ست�سلم .تك ّمل حياتها تك ّمل تعليمها»�« .شرط �أ�سا�سي �إنو الوحدة تكون متعلمة ،تعليم الوحدة
كثري مهم».
�شكل( :)10م�ستوى معرفة املبحوثات بقانون الأحوال ال�شخ�صية ح�سب امل�ستوى التعليمي
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�أما عن املعرفة والعالقة بقوة العمل وكما يبني لنا ال�شكل ( ،)11ف�إنه ال توجد فروق جوهرية بني
الن�ساء العامالت وغريهن ممن ال يعملن ب�ش�أن املعرفة عن قانون الأحوال ال�شخ�صية؛ ذلك لأن
ن�سبة الن�ساء اللواتي �ص َّرحن مبعرفتهن بالقانون ب�شكل عام هي ن�سبة متدنية ،وميكن مالحظة
التفاوت ب�شكل وا�ضح يف الإجابة عن عدم معرفة �شيء عن قانون الأحوال ال�شخ�صية ،حيث بلغت
ن�سبة الن�ساء امل�شتغالت اللواتي ال يعرفن �شيء عن القانون  28%بينما و�صلت ن�سبة الن�ساء خارج
القوى العاملة اللواتي ال يعرفن �شيئا عن القانون �إىل  ،55%ومن خالل هذه القراءة يتبني لنا ب�أن
العمل لي�س م�ؤثرا فعاال يف م�ستوى املعرفة بالقانون مبنحاها الإيجابي بينما هو عامل فعال يف عدم
املعرفة مبنحاها ال�سلبي وهي الوجه الآخر للجهل ذلك ،وكلما ات�صلت الن�ساء ب�سوق العمل تو�سعت
مداركهن و�أ�صبح لديهن معرفة باحلد الأدنى يف املجال العام.
وخالل املقابالت املعمقة عبرَّ ت امل�شاركات عن �أهمية العمل بالن�سبة لهن وخا�صة الن�ساء اللواتي لهن
فعبت �إحدى امل�شاركات�« :أنا مديرة ،م�ستمرة يف
جتارب �شخ�صية مع القانون مثل حالة الطالق ،رّ
حياتي وحابب اتقدم للأمام ،م�شيت مثل ما بدهم لكن كملت بكالوريو�س اجتماعيات» .و�أخرى
قالت« :اعمل موظفة يف وزارة الرتبية و�أنا قادرة على حتمل امل�س�ؤولية و�أحتفظ بقيمي داخلياً
كما كانت قبل الطالق والتي تربيت عليها� .أنا قبل ما �أتوظف كنت �ضعيفة وم�ست�سلمة لالمر
الواقع وهال �أنا �أثق بنف�سي لأبعد احلدود» .وهذا ي�ؤكد �أن عمل الن�ساء و�إن مل يكن عن�صر ًا حا�سم ًا
يف املعرفة �إال �أنه عن�صر مهم لتمكني املر�أة التي خا�ضت جتربة م�ؤملة مع القانون من ال�صمود
ومواجهة الظروف والتحديات.
�شكل ( :)11م�ستوى معرفة املبحوثات بقانون الأحوال ال�شخ�صية ح�سب العالقة بقوة العمل
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�أما عن م�ستوى املعرفة وحالة املبحوثات الزوجية من خالل قراءة �شكل رقم ( )12يتبني لنا ب�أن
الن�ساء اللواتي مل ي�سبق لهن الزواج يعرفن �أكرث من املتزوجات واملطلقات ،فمثال كانت �أعلى ن�سبة
للن�ساء اللواتي يعرفن كثري ًا عن القانون هن من الن�ساء اللواتي مل ي�سبق لهن الزواج  ،3.4%وتدنت
ن�سبة املتزوجات اللواتي ال يعرفن كثري ًا عن القانون �إىل  ،2.4%ويتبينّ ب�أن هذه الفوارق املرتاوحة
يف الإجابات ما بني الن�ساء املختلفات يف احلالة الزواجية تعترب �ضئيلة ،حيث و�صل �أعلى فارق �إىل
 ،9%فعند �س�ؤال امل�شاركات يف البحث �إن كنَّ ال يعرفن �شيئ ًا عن القانون تدنت عدم املعرفة بالقانون
للن�ساء اللواتي مل ي�سبق لها الزواج �إىل  ،%.41وارتفعت ن�سبة عدم معرفة الن�ساء اللواتي ال يعرفن
�شيئا عن القانون للن�ساء املتزوجات حيث بلغت ن�سبتهن �إىل  ،52.2%فبالتايل ميكن القول ب�أن عامل
احلالة الزواجية من العوامل الثانوية التي ت�ؤثر على م�ستوى معرفة الن�ساء بالقانون.
وتبني لنا عند حتليل املقابالت املعمقة ب�أن الن�ساء عرفن عن القوانني من خالل جتاربهن اخلا�صة
حيث ذكرت لنا �إحدى امل�شاركات« :ما بعرف ا�شي ،ما كنت�ش �أفهم بالقانون ع�شان هيك رحت
للمحاكم قبل ما �أروح للمحامي» ،و�أخرى ذكرت« :ما كنت�ش �أعرف �إِ�شي ملا رحت رفعت الق�ضايا
عرفت القانون».
�شكل ( :)12م�ستوى معرفة املبحوثات بقانون الأحوال ال�شخ�صية ح�سب احلالة الزواجية
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2 .2كيفية المعرفة عن قانون األحوال الشخصية:

�أما عن و�سيلة املعرفة عن قانون الأحوال ال�شخ�صية بالن�سبة للن�ساء اللواتي �أجنب ب�أنهن يعرفن
�شيئ ًا عن هذا القانون فكانت الو�سيلة الأكرب للمعرفة ح�سب ال�شكل ( )13هي برامج التلفزيون،
كما �أفادت  80%من الن�ساء املبحوثات يف الأرا�ضي الفل�سطينية ،بينما �أ�شارت  66%من املبحوثات
�أن م�صدر معرفتهن كان من خالل جتارب الأقارب والأ�صدقاء ،وكانت الو�سيلة الثالثة الربامج
الإذاعية حيث �أفادت  53%من الن�ساء املبحوثات يف ال�ضفة �أنهن عرفن عن قانون الأحوال
ال�شخ�صية من خالل برامج الإذاعة (الراديو) ،يف حني بلغت هذه الن�سبة  62%يف غزة ،بينما بلغت
ن�سبة و�سيلة املعرفة من خالل امل�شاركة يف احللقات الدرا�سية  ،19%وكانت ن�سبة معرفة الن�ساء
بقانون الأحوال ال�شخ�صية من خالل التجارب ال�شخ�صية  16%يف الأرا�ضي الفل�سطينية ،وميكن
القول هنا �أن و�سائل الإعالم املرئية وامل�سموعة هي الو�سائل الأف�ضل لن�شر املعرفة لو�صولها �إىل
القطاعات االجتماعية كافة ول�سهولة احل�صول عليها ،وبالن�سبة لباقي املتغريات كاحلالة الزواجية
والتعليمية والعالقة بقوة العمل ف�إنها متغريات ثانوية بالن�سبة لو�سيلة املعرفة حيث بقيت الن�سب
ال�سابقة كما هي يف تلك املتغريات (راجع الأ�شكال من .)110-106
�شكل ( :)13كيف عرفت عن قانون الأحوال ال�شخ�صية ح�سب املنطقة
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وهذا ما ظهر لنا من خالل املقابالت املعمقة حيث �أ�شارت معظم الن�ساء �أنهن عرفن عن القانون
من خالل جتارب الأقارب والأ�صدقاء �أو من خالل جتاربهن اخلا�صة.
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ذكرت �إحدى امل�شاركات«:عمره ما �صار بالعائلة عندنا �إنه حدا رفع ق�ضية باملحكمة لأنه عيب
كثري ،و�أنا ما كنت بدي �أرفع ق�ضية يف املحكمة ولكن �أجتني ورقة على بيت �أهلي بتقلي �إين
الزم �أروح على املحكمة ،ورحت والقا�ضي حولنا على دائرة الإر�شاد الأ�سري وهناك �أنا حكيتلهم
كل �شيء وقلتلهم �إنه ب� ِّأجر ال�شقة وب�سكني يف غرفة و�سط �ساليف ،و�إنه ما يجيب �أوالد ،وانه ما
ي�صرف علي ،وبدائرة الإ�صالح الأ�سري قالوا يل �إنه من حقي �أرفع ق�ضية نفقة زوجية عليه
واخذ الذهب وقلتلهم انه �أجربين على �إين �أتنازل عن حقوقي ،وفهموين �شو الزم �أعمل».
و�أخرى قالت�«:أنا ما بعرف بالقانون وال باملحاكم لكن كنت ب�س�أل يف املحكمة ويدلوين واملحامي
تبعه ملا عرف ق�صتي قلي �أنتي خ�سارة فيه وهو قلي ارفعي دعوى نفقة و�أنا ب�ساعدك لأنه زوجك
كذاب» ،و�شاركتنا �أخرى بقولها« :ال ما كنت�ش �أ�صال �أعرف باملرة يعني ما كنت�ش اعرف حاجه عن
املحاكم ،اال ملا رحت على املحكمة و�صرت �أتابع بق�ضيتي».
وبع�ض الن�ساء اللواتي �أُجريت معهن مقابالت� ،أ�شرن ب�أنهن عرفن عن القانون من خالل الأقارب
والأ�صدقاء ،فذكرت لنا �إحدى الن�ساء�« :أنا ما كنت بعرف عن املحاكم والقانون �أي �شئ ،ولكن جارة
حكتلي �إين ممكن �أرفع دعوى نفقة يف املحكمة ال�شرعية وهيك عرفت عن املحاكم والقانون»
و�شاركتنا �أخرى بقولها�« :أنا ما كنت بعرف �أي �شئ عن املحاكم وعن حقوقي ال�شرعية وبعدين
عمي قلي ارفعي عليه ق�ضية نفقة ورحت على املحكمة ال�شرعية ،ورفعت ق�ضية نفقة وكنت بدي
ارفع دعوى ذهب كان ما اخذوا مني قلي القا�ضي برتفعي هذه الق�ضية يف حمكمة ال�صلح ورحت
على املحكمة الثانية ورفعت دعوى ذهب».
3 .3تقييم النساء المشاركات لقانون األحوال الشخصية

ومن خالل ا�ستمارة البحث مت �س�ؤال امل�شاركات اللواتي �أجنب ب�أنهن يعرفن عن قانون الأحوال
ال�شخ�صية كثري ًا �أو لي�س كثري ًا �أو جمرد �سمعن بالقانون ،عن تقييمهن على �ضوء هذه املعرفة لهذا
القانون ،وح�سب ال�شكل ( )14ف�إن ن�سبة الن�ساء اللواتي ق ّيمن القانون ب�أنه من�صف بلغت 46%
مقارنة مع الن�ساء اللواتي قيمن القانون ب�أنه غري من�صف يف الأرا�ضي الفل�سطينية ،ولكن ن�سبة
الن�ساء اللواتي �أ�شرن ب�أن القانون من�صف كانت �أعلى يف قطاع غزة حيث بلغت  63%مقارنة بن�سبة
الن�ساء يف ال�ضفة اللواتي �أ�شرن �أن هذا القانون من�صف للمر�أة حيث بلغت ن�سبتهن  ،39%علما �أن
ن�سبة الن�ساء اللواتي �صرحن �أن قانون الأحوال ال�شخ�صية من�صف جد ًا هي ن�سبة متدنية جد ًا حيث
بلغت هذه الن�سبة  3%يف الأرا�ضي الفل�سطينية ..يف ال�ضفة والقطاع على حد �سواء ،وللمفارقة �أي�ض ًا
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ف�إن ن�سبة الن�ساء اللواتي �صرحن �أن هذا القانون غري من�صف على الإطالق هي �أي�ضا متدنية،
ولكنها �أكرث من �سابقتها حيث بلغت  4.5%يف الأرا�ضي الفل�سطينية ،وميكن اال�ستنتاج من ذلك
�أن موقف الن�ساء الفل�سطينيات من قانون الأحوال ال�شخ�صية هو موقف ميتاز بالو�سطية وغري
راديكايل �سواء بال�سلب �أو الإيجاب؛ مما يف�سر حالة التفاوت والهوة ما بني النخب الن�سوية والقطاع
الوا�سع من الن�ساء.
من خالل �شكل ( )15يتبني ب�أن �أعلى ن�سبة والبالغة  38%من الن�ساء اللواتي يعتقدن ب�أن القانون
غري من�صف هن �ضمن الفئة العمرية  ،19-18بينما الفئة العمرية � 49-40سنة فهي �أكرث فئة تعتقد
ب�أن قانون الأحوال ال�شخ�صية من�صف حيث و�صلت ن�سبتها �إىل .54%
�شكل ( :)14درجة �إن�صاف قانون الأحوال ال�شخ�صية من وجهة نظر املبحوثات ح�سب املنطقة
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ومما �صرحت به الن�ساء امل�شاركات حول القانون واملحاكم�« :أنا بعرف �إنو املحاكم بتاخذ حق النا�س
ال�ضايع ،وملا الوحدة بتلج�أ للقانون� ،إنو املرة على طول بتطلق ،وبيحكم القا�ضي بالعدل كل �شي
بالعدل بي�صري ،هيك �أنا كنت متخيلة ،ب�س لقيت غري هيك» ،و�أخرى قالت« :املحكمة بتن�صف�ش،
املحكمة ظاملة» .و�أخرى عربت بقولها« :القانون �ضعيف ،مهزوز ،واملر�أة املظلومة» .و�أخرى قالت:
«نهائيا القانون...ال ين�صف مره .املر�أة بحكوا لها لك حقوق م�ضمونة ف�ش �إلها حقوق».
وجتدر الإ�شارة هنا �إىل �أن الن�ساء امل�شاركات يف املقابالت املعمقة هن �أ�صحاب جتارب يف جمملها
�سلبية مع القانون ،وبالتايل تنعك�س هذه التجربة على التقييم الذاتي بالن�سبة للم�شاركة ملفهوم
القانون وانعكا�سه على حقوق الن�ساء ومبد�أ امل�ساواة ب�شكل عام ،تقول �إحدى الن�ساء امل�شاركات�« :أنا
�إن�سانة جداً ب�سيطة ..بحب النا�س كلهم ..وبحب جمتمعنا الفل�سطيني يعني ب�شكل خا�ص وب�س
بعد ما اكت�شفت املحاكم �صرت �أكره وخ�صو�صاً الرجال اللي ب�أيدهم يحطوا الت�شريع للقوانني،
�صفيت �إنه ملنا�ش قيمة كن�ساء� ،إحنا من �أول ملنا�ش قيمة ب�س بعد ما تطلق ك�أنه املر�أة ب�ضاعة
م�ستعملة �صاروا هيك يطلعوا لها» .وم�شاركة �أخرى �أ�ضافت«:الق�ضاء كله بح�س �إن الرجال اللي
حطوا ،القوانني بحطوها ل�صاحلهم وما في�ش �إِ�شي بالق�ضاء كان من�صف للمر�أة».
و�أخرى قالت« :ف�ش قوانني ،لو يف عدل بالدنيا الزم �أعي�ش ملكة� ،إحنا حقنا مه�ضوم ،البيت من
حق الزوجة ،املر�أة حقها �ضايع»�« .أنا فكرت فيه قانون ب�س للأ�سف ال يف قانون و ال يف حكم».
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وعربت بع�ض امل�شاركات عن معوقات تنعك�س على تقييمهن للقانون من حيث بطء �إجراءات
التقا�ضي واملح�سوبية والوا�سطة وال�سلطة الذكورية للقا�ضي قالت �إحداهن« :بلفوا وبدوروا كثري،
الدنيا مع القوي ومع اللي بر�شوا لريات ،يف فلو�س يف قانون ..ويف كل ا�شئ ،انا �صرت حمروقة
من جوا» .وم�شاركة �أخرى قالت�« :أب�سط الأمور اللي ب�سمعها باملحكمة تروح تعمل اللي بدها
اياها وكان زوجي يقويل املحكمة ما بتقدر جتيبني وال حتب�سني وال تعمل �شيء ..كان �ضامنها
لأنه القا�ضي من بلده».
وقالت �أخرى« :املحكمة� ،أو ًال ،ثانياً الو�ساطة طبعاً هو زوجي حالته املادية كثري منيحة ،وبقدر
يو�صل وقدم ب�صراحة ر�شاوي ........وهو �إن�سان وا�صل حتى النفقة ما دفعها بتهرب ،يف �شغالت
كثرية ،وعندو وا�سطات ،و�إحنا من�شان هيك م�ش قادرين ن�سيطر على الو�ضع ،وهو �إلو �شغالت
كثرية منقدر�ش نحكي ،وحالتوا املادية منيحة بر�ضو م�ساعدتو يو�صل لكل �شيء ،حتى ما انحب�س
من�شان هيك» .وم�شاركة �أخرى قالت« :املحكمة مل جتربه على تنفيذ قراراتها لأنه وا�صل يف
ال�سلطة».
وميكن القول �إن التقييم احلقيقي لأي ت�شريع ال يكون �إال ممن تعامل مع هذا الت�شريع و�أثر م�ضمونه
على مراكزه القانونية �أو االجتماعية ،وتبدو ت�صريحات الن�ساء من ذوات التجارب مع هذا القانون
متناق�ضة مع التقييم النظري الذي عربت عنه الن�ساء من خالل اال�ستمارة ،ولكن ال جند يف ذلك �أي
تناق�ض ويعود ذلك للتجربة املبا�شرة واخلربات الناجتة عنها ،والتي نرى �أنها متثل تقييم ًا حقيقي ًا
ومعرب ًا عن �صوت الن�ساء جتاه قانون الأحوال ال�شخ�صية و�إجراءاته التي ال ت�أخذ احتياجات الن�ساء
بعني االعتبار.
ُيبني لنا ال�شكل ( )16ب�أن �أعلى ن�سبة تقييم لقانون الأحوال ال�شخ�صية ب�أنه من�صف �ضمن م�ستويات
الن�ساء التعليمية املختلفة املتقاربة ،وكذلك بالن�سبة للعالقة بقوة العمل �شكل ( ،)17وبالتايل ميكن
القول ب�أن هذين املتغريين ثانويان بالن�سبة لتقييم الن�ساء للقانون.
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4 .4رغبة النساء في معرفة قانون األحوال الشخصية

يبني لنا ال�شكل ( )18ب�أن الن�ساء الراغبات معرفة قانون الأحوال ال�شخ�صية و�صلت ن�سبتهن �إىل
 ،82%ويوجد هنالك فروق بني الن�ساء يف قطاع غزة وال�ضفة الغربية يف مدى رغبتهن معرفة قانون
الأحوال ال�شخ�صية حيث بلغت الن�سبة يف غزة  ،73%وارتفعت ن�سبة رغبة الن�ساء معرفة قانون
الأحوال ال�شخ�صية يف ال�ضفة الغربية لت�صل �إىل  .86%من املالحظ ب�أن �أعلى ن�سبة هي للن�ساء
اللواتي ترتاوح �أعمارهن بني � 19-18سنة ف�أكرث ح�سب ال�شكل ( )19حيث و�صلت �إىل  ،93%وكانت
�أقل ن�سبة  69%للن�ساء اللواتي بلغت �أعمارهن �أكرث من � 50سنة .ويبني لنا ال�شكل ب�أنه كلما ق َّل عمر
الن�ساء زادت رغبتهن التعرف على قانون الأحوال ال�شخ�صية ،والعك�س �صحيح حيث يبني اجلدول �أن
ن�سبة  31%من الن�ساء فوق �سن � 50سنة ال ترغب معرفة قانون الأحوال ال�شخ�صية ،ورمبا يعزى ذلك
لأن املعرفة بهذا القانون ترتبط بتجارب الن�ساء ال�سلبية مع الطالق والنفقة واحل�ضانة وغريها،
وهذه التجارب تقل مواجهة الن�ساء لها يف �سن  50فما فوق مقارنة بالن�ساء يف مراحل عمرية �أقل.
�شكل( :)18مدى رغبة املبحوثات يف معرفة قانون الأحوال ال�شخ�صية ح�سب املنطقة والفئات
العمرية
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�شكل( :)19مدى رغبة املبحوثات يف معرفة قانون الأحوال ال�شخ�صية ح�سب امل�ستوى التعليمي
والعالقة بقوة العمل واحلالة الزواجية
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يبني لنا ال�شكل ( )19ب�أنه كلما ارتفع امل�ستوى التعليمي زادت رغبة الن�ساء يف معرفة قانون الأحوال
ال�شخ�صية ،فاحلا�صالت على دبلوم متو�سط فاعلى  88%منهن يرغنب يف معرفة قانون الأحوال
ال�شخ�صية لتدين ن�سبة الرغبة للن�ساء احلا�صالت على �أقل من ابتدائي لت�صل �إىل  ،65%ومن
املمكن تف�سري ذلك ب�أن التعليم يحفز وي�شجع الن�ساء على املعرفة .يو�ضح لنا ذلك اجلدول بالن�سبة
للن�ساء اللواتي يعملن «م�شتغالت»  89%منهن يرغنب يف معرفة قانون الأحوال ال�شخ�صية ،وتقل
الن�سبة لت�صل �إىل  80%للن�ساء خارج القوى العاملة ،وهذا ي�ؤكد لنا على �أهمية م�شاركة الن�ساء يف
العمل مما ي�شجعها على التعرف ويزيد من رغبتها يف ذلك.
بالن�سبة للن�ساء اللواتي مل ي�سبق لهن الزواج واللواتي يرغنب يف املعرفة حول قانون الأحوال
ال�شخ�صية فو�صلت ن�سبتهن �إىل  87%ح�سب ال�شكل ( )84و�أما الن�ساء املطلقات�/أرامل فتدنت
رغبتهن يف املعرفة عن الن�ساء اللواتي مل ي�سبق لهن الزواج فبلغت ن�سبة رغبتهن يف املعرفة �إىل
 .71%يف حني �أن ن�سبة الن�ساء املطلقات والأرامل اللواتي ال يرغنب �أ�صال يف املعرفة هي مرتفعة 30%
مقارنة مبن مل ي�سبق لهن الزواج ولعل ذلك ب�سبب مرور ه�ؤالء الن�ساء بتجارب مبا�شرة مع القانون.
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5 .5المواضيع التي ترغب النساء في معرفتها في قانون األحوال الشخصية.

يبني لنا ال�شكل ( )20ب�أن مو�ضوع �سن الزواج احتل املرتبة الأوىل حلاجة الن�ساء يف التعرف عليه
ح�سب التوزيع اجلغرايف حيث و�صلت الن�سبة �إىل  47%يف الأرا�ضي الفل�سطينية ،يف حني حل مو�ضوع
احل�ضانة ثانيا يف املوا�ضيع التي ترغب الن�ساء يف التعرف عليها حيث بلغت ن�سبته  17%بالن�سبة
للن�ساء املبحوثات ،فيما تدنت ن�سبة املوا�ضيع الأخرى مثل احلقوق املادية (النفقة) ،وتعدد الزوجات
والطالق �إذ و�صلت �إىل  10% ،11% ،15%على التوايل.
ويبني ذات ال�شكل حاجة الن�ساء للمعرفة عن قانون الأحوال ال�شخ�صية ح�سب احلالة الزواجية،
ويت�ضح منه ب�أن مو�ضوع �سن الزواج يالقي �أعلى ن�سبة من اهتمام الن�ساء للمعرفة به حيث و�صلت
�إىل  54%للواتي مل ي�سبق لهن الزواج ،و 45%للمتزوجات ،يف حني تدنت الن�سبة لذات املو�ضوع �إىل
 36%للمطلقات والأرامل وقد يعود خلو�ضهن جتربة الزواج ،وترتفع باملقابل حاجة الن�ساء املتزوجات
لت�صل �إىل  ،19%واملطلقات  18%للمعرفة عن مو�ضوع احل�ضانة ،وتقل ن�سبة رغبة الن�ساء اللواتي مل
ي�سبق لهن الزواج يف املعرفة عن احل�ضانة مل�ستوى .14%
�شكل ( :)20املعلومات التي حتتاج الإناث معرفتها ك�أولوية �أوىل يف قانون الأحوال ال�شخ�صية
ح�سب امل�ستوى التعليمي واحلالة الزواجية
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يت�ضح من ال�شكل البياين( )20ب�أن الأولوية ح�سب نوع املعلومات وامل�ستوى التعليمي كانت ملو�ضوع
�سن الزواج ،حيث بلغت ن�سبة الن�ساء اللواتي و�ضعن مو�ضوع ال�سن �أولوية متقدمة من احلا�صالت
على ابتدائي -ثانوي  ،48%بينما احلا�صالت على �أقل من ابتدائي فالن�سبة كانت  ،43%مما يعني
ب�أن عامل امل�ستوى التعليمي يع ّد عام ًال ثانوي ًا يف ت�أثريه على حاجة الن�ساء يف حتديد �أولوياتهن يف
التعرف على املوا�ضيع ذات العالقة بقانون الأحوال ال�شخ�صية.
ومن املالحظ من ال�شكل البياين نف�سه ب�أن ن�سبة الن�ساء اللواتي يحتجن �إىل املعرفة عن املوا�ضيع
الأخرى ذات العالقة بقانون الأحوال ال�شخ�صية هي ن�سب متدنية ،فعلى �سبيل املثال بلغت ن�سبة
حاجة الن�ساء احلا�صالت على دبلوم متو�سط ف�أعلى للتعرف على مو�ضوع احلقوق املادية � ،19%أما
احلا�صالت على ابتدائي – ثانوي فكانت  ،14%واحلا�صالت على �أقل من ابتدائي  ،15%وهذه ن�سبة
�صادمة ملا للحقوق املادية من �أهمية على مكانة الن�ساء االجتماعية.
6 .6الطريقة المفضلة لدى النساء للحصول على معلومات

يبني لنا ال�شكل البياين رقم ( )21ب�أن الطريقة املف�ضلة للن�ساء للح�صول على املعلومات ذات
العالقة بقانون الأحوال ال�شخ�صية ،ح�سب املنطقة ،هي و�سائل الإعالم حيث انق�سمت �إىل الربامج
الإذاعية والتلفزيونية ,ففي قطاع غزة كانت ن�سبة الن�ساء اللواتي يف�ضلن احل�صول على معلومات
من خالل برامج �إذاعية حوايل � ،36%أما يف ال�ضفة الغربية فتدنت الن�سبة �إىل  22%لرتتفع ل�صالح
الربامج التلفزيونية لت�صل �إىل .28%
من املالحظ من ال�شكل البياين رقم (� )21أن �أعلى ن�سبة كانت للربامج الإذاعية للح�صول منها على
املعلومات ذات العالقة بقانون الأحوال ال�شخ�صية ح�سب الفئة العمرية فاللواتي �ضمن الفئة العمرية
 50فما فوق كانت الن�سبة � ،33%أما الواقعات �ضمن فئة  49-40فكانت  ،27%واللواتي ترتاوح
�أعمارهن من  39-30و�صلت ن�سبتهن �إىل  ،30%والفئة العمرية من  19-18حوايل  ،30%وتتدنى
الن�سبة اللواتي �ضمن الفئة العمرية  29-20لت�صل �إىل  ،18%وترتفع باملقابل ن�سبة و�سيلة احل�صول
على معلومات من خالل الربامج التلفزيونية والدورات لت�صل �إىل  25%و  26%على التوايل.
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�شكل ( :)21طريقة الإناث املف�ضلة للح�صول على املعلومات حول قانون الأحوال ال�شخ�صية
ك�أولوية �أوىل ح�سب امل�ستوى التعليمي واحلالة الزواجية
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7 .7معرفة النساء بالقضايا التي ينظمها قانون األحوال الشخصية

وعند �س�ؤال املبحوثات عن موا�ضيع حمددة ينظمها قانون الأحوال ال�شخ�صية �أظهرت الإجابات
�أنه حتى الن�ساء اللواتي �أجنب ب�أنهن يعرفن �شيئا عن قانون الأحوال ال�شخ�صية ف�إن معرفتهن غالبا
لي�ست �صحيحة ،وفيما يلي ن�ستعر�ض معرفة املبحوثات يف املوا�ضيع التالية:
 1-7معرفة الن�ساء �سن زواج الإناث ح�سب قانون الأحوال ال�شخ�صية
من خالل ال�شكل ( )22يتبني لنا ب�أن �أعلى ن�سبة للن�ساء اللواتي ال يعرفن عن �سن زواج الإناث بلغت
 40%يف الأرا�ضي الفل�سطينية ب�شكل عام ،وترتفع هذه الن�سبة يف قطاع غزة لت�صل �إىل  50%يف حني
�أن ذات الن�سبة يف ال�ضفة تتدنى �إىل � ،34%أما عن الن�ساء اللواتي يعرفن عن �سن الزواج و�أجنب �أنه
بني � 18-15سنة ،فكانت الن�سبة  42%يف ال�ضفة و  51%يف غزة.
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�شكل  :22معرفة املبحوثات بالعمر الذي ي�سمح به قانون الأحوال ال�شخ�صية بزواج الإناث
ح�سب املنطقة
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من خالل �شكل  22يت�ضح لنا ب�أن الن�ساء ال يعرفن عن �سن زواج الإناث ح�سب قانون الأحوال
ال�شخ�صية ال�ساري يف الأرا�ضي الفل�سطينية ،فبلغت ن�سبة الن�ساء اللواتي يعرفن ب�أن �سن زواج
الإناث � 14سنة  ،3%واللواتي يعرفن ب�أن �سن الزواج �15سنة ن�سبتهن  ،10%وهذه ن�سبة جدا متدنية
ملعرفة الن�ساء يف ال�ضفة الغربية قانون الأحوال ال�شخ�صية الأردين  76وال�ساري يف ال�ضفة الغربية،
والذي يجيز زواج الإناث بعمر � 15سنة قمرية �أي � 14سنة ون�صف ميالدية.
�أما بالن�سبة للن�ساء يف قطاع غزة ،فالن�ساء اللواتي يعرفن ب�أن �سن زواج الإناث � 15سنة ن�سبتهن
 ،4%بينما ارتفعت ن�سبة الن�ساء اللواتي يعرفن ب�أن �سن زواج الإناث � 16سنة لت�صل �إىل  .19%وهذا
ي�ؤ�شر على عدم معرفة الن�ساء يف قطاع غزة عن قانون الأحوال ال�شخ�صية ال�ساري يف القطاع والذي
يجيز بتزويج الإناث بعمر � 16سنة قمرية �أي � 15سنة ون�صف.
 2-7معرفة الن�ساء با�شرتاط الوالية يف الزواج ح�سب قانون الأحوال ال�شخ�صية
يبني ال�شكل ( )23ب�أن ن�سبة الن�ساء اللواتي �أجنب ب�أن القانون ي�شرتط موافقة الويل على عقد الزواج
 89%يف الأرا�ضي الفل�سطينية ،واجلدير ذكره ب�أن متغري التوزيع اجلغرايف يلعب دورا يف معرفة
الن�ساء ملو�ضوع الوالية حيث بلغت يف ال�ضفة الغربية �إىل  92.4%وتدنت الن�سبة يف قطاع غزة لت�صل
�إىل  ،79%وبالتايل ف�إن ن�سبة الن�ساء اللواتي ال يعرفن عن هذا املو�ضوع كانت متدنية حيث و�صلت
�إىل  7%يف الأرا�ضي الفل�سطينية.
57

�أظهرت النتائج ب�أن  88%من الن�ساء يف الأرا�ضي الفل�سطينية اجنب بنعم حول معرفتهن با�شرتاط
القانون موافقة الويل لعقد الزواج ،وعلى الأرجح تتعلق الإجابة باال�شرتاط االجتماعي �أكرث من
املعرفة املجردة بالقانون �أو �أنها تتوقع ذلك مبا �أن هذا ال�شرط متعارف عليه اجتماعيا ،وي�ؤكد
ذلك �إن ن�سبة الن�ساء اللواتي يعرفن عن مو�ضوع الوالية مرتفعة يف �أو�ساط الن�ساء احلا�صالت على
ابتدائي ف�أقل ،حيث بلغت ن�سبة الن�ساء من هذه الفئة التي تعرف �أن القانون ي�شرتط الوالية يف
الزواج  ،93%وهذا الفهم تبني لنا عند �إجراء املجموعات الب�ؤرية واملقابالت املعمقة .فعلى �سبيل
املثال ذكرت �إحدى الن�ساء امل�شاركات يف املقابالت املعمقة« :الوالية احرتام لأبوي انه يكون معي»
و�أخرى قالت« :الوالية هي �سند للبنت وقت ما تتزوج»« ،ر�أي م�ش مهم كان املهم ر�ضى �أبوي
وهو كان بده يزوجني» ،وذكرت �إحدى الن�ساء يف املجموعات الب�ؤرية« :الوالية هي ال�سند والعزوة
للبنت وع�شان زوجها يعرف انه وراها رجال حتميها» ،و�أخريات قلن« :املجتمع ما ب�سمح للوحدة
تتزوج من غري �إذن �أهلها ،و�إذا عملتها بتربوا منها» ،وذكر يف جمموعات« :الوحدة ما ب�صري تخرج
عن طوع �أهلها وتتزوج على كيفها».
�شكل ( :)23ن�سبة املبحوثات ح�سب معرفتهن با�شرتاط القانون موافقة الويل لعقد الزواج
ح�سب املنطقة والفئات العمرية
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 3-7معرفة الن�ساء بحق الزوج �إنهاء عقد الزواج ب�إرادته املنفردة..
بينت الدرا�سة �أن  51%من املبحوثات �أجنب ب�أنه ال يحق للزوج �أن يف�سخ عقد الزواج دون موافقة
الزوجة كما يف ال�شكل ( ،)24يف حني �أن  27%منهن ال يعرفن �إذا ما كان يحق للزوج �أن ينهي عقد
الزواج دون موافقة الزوجة �أم ال ،وهذا على عك�س ما ورد يف القوانني ال�سارية حيث يجوز للزوج �أن
ينهي عقد الزواج ب�إرادته املنفردة ح�سب قانون الأحوال ال�شخ�صية ،بينما بلغت ن�سبة الن�ساء اللواتي
يعرفن ب�أن من حق الزوج وفقا لقانون الأحوال ال�شخ�صية �أن ينهي عقد الزواج ب�إرادته املنفردة هي
ن�سبة .22%
�شكل( :)24هل يحق للزوج �أن يف�سخ عقد الزواج دون موافقة الزوجة ح�سب قانون الأحوال
ال�شخ�صية؟
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يتبني من ال�شكل ( )25ب�أن الن�ساء تدرك ب�أنه ال يحق للمر�أة �إنهاء العالقة الزوجية دون موافقة
الزوج حيث و�صلت ن�سبة الن�ساء اللواتي يعرفن ذلك �إىل  65%يف الأرا�ضي الفل�سطينية ،ويبني لنا
اجلدول ب�أن الن�ساء يف ال�ضفة الغربية يعرفن ذلك �أكرث من الن�ساء يف قطاع غزة ،فبلغت ن�سبة
اللواتي يعرفن ب�أنه ال يحق للزوجة �إنهاء عقد الزواج دون موافقة الزوج �إىل  69%بينما يف قطاع
غزة فو�صلت الن�سبة �إىل  .57%وكذلك الأمر بالن�سبة لعامل العالقة بقوة العمل حيث تزيد ن�سبة
الن�ساء امل�شتغالت لت�صل � ،74%أما خارج القوى العاملة فو�صلت �إىل � ،63%أما باقي العوامل فتعترب
عوامل ثانوية يف الت�أثري على مدى معرفة الن�ساء بحق الزوج يف �إنهاء عقد الزواج ب�إرادة منفردة.
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�شكل( :)25هل يحق للزوجة �أن تف�سخ عقد الزواج دون موافقة الزوج ح�سب قانون الأحوال
ال�شخ�صية؟
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 4-7معرفة الن�ساء بتعدد الزوجات ح�سب قانون الأحوال ال�شخ�صية
يبني لنا ال�شكل ( )25ب�أن ن�سبة  15%من الن�ساء الفل�سطينيات ال يعرفن �إذا ما كان قانون الأحوال
ال�شخ�صية ي�سمح بتعدد الزوجات دون �شروط �أم ال ،ويف ذات الوقت ف�إن ن�سبة الن�ساء اللواتي �أجنب
ب�أن القانون ال ي�سمح بدون �شروط هي  ،38%وبالت�أكيد ف�إن هذه املعرفة خاطئة وخالفا لقانون
الأحوال ال�شخ�صية الذي ال يقيد تعدد الزوجات ورمبا كانت �إجابة الن�ساء تعبري عن املتوقع �أو
امل�أمول من القانون ال تعبري عن معرفة ،يف حني �أن ن�سبة الن�ساء اللواتي كانت معرفتهن بهذه امل�س�ألة
متفقة مع القانون و�صلت �إىل  ،48%وهي ن�سبة معقولة يف املعرفة �إال �أنها لي�ست بال�ضرورة نابعة عن
معرفة قانونية ،وقد يعود ذلك �إىل �أن الن�ساء تعرف عن هذا املو�ضوع من خالل الفهم االجتماعي،
وهذا ظهر من خالل املجموعات الب�ؤرية ،فعند �س�ؤال الن�ساء عن معرفتهن حول مو�ضوع تعدد
الزوجات كانت �أجوبتهن تنطلق من مفاهيم ومنطلقات اجتماعية ال قانونية فمثال« :م�سموح للرجل
يطلق ويتزوج متى �شاء»« ،الزملة بطلعله كل �شي وبخاطره يتزوج».

60

�شكل ( :)25ح�سب معرفتك ،هل القانون ي�سمح بتعدد الزوجات دون �شروط؟
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 5-7معرفة الن�ساء حول مو�ضوع احل�ضانة يف قانون الأحوال ال�شخ�صية.
بينت الدرا�سة �أن ما ن�سبته  45%من الن�ساء املبحوثات واللواتي �أجنب ب�شكل عام �أنهن يعرفن عن
قانون الأحوال ال�شخ�صية� ،أجنب ب�أنهن ال يعرفن عن �سن ح�ضانة الذكور ح�سب قانون الأحوال
ال�شخ�صية (�أنظر ال�شكل  ،)26بينما كانت ن�سبة الن�ساء اللواتي �أجنب �أن �سن ح�ضانة الأطفال
الذكور هو � 15سنة  ،13%وعند �س�ؤالهن عن �سن ح�ضانة الإناث  38%منهن �أجنب ب�أن �سن ح�ضانة
الأطفال الإناث هو  15عام (ال�شكل  .)27وهذا يدل على �أن ن�سبة اللواتي يعرفن �سن احل�ضانة
متدنية ،وترتفع ن�سبة عدم معرفة الن�ساء عن �سن ح�ضانة الذكور.
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�شكل ( :)26معرفة املبحوثات ب�سن ح�ضانة الأطفال الذكور يف قانون الأحوال ال�شخ�صية
ح�سب املنطقة
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�شكل ( :)27معرفة املبحوثات ب�سن ح�ضانة الأطفال الإناث يف قانون الأحوال ال�شخ�صية ح�سب
املنطقة
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وفيما يتعلق مبعرفة الن�ساء باحلاالت التي ت�سقط فيها احل�ضانة عن الزوجة يف حالة الطالق تبني
لنا (ال�شكل  )28ب�أن معرفة الن�ساء ح�سب التوزيع اجلغرايف �أظهرت �أن زواج الزوجة احتل املرتبة
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الأوىل بن�سبة و�صلت �إىل  ،73%تالها مر�ض الزوجة بن�سبة  ،39%و�أخريا احتل عمل الزوجة املرتبة
الأخرية بن�سبة و�صلت  % 13فقط� ،أما بالن�سبة للحاالت التي ت�سقط فيها ح�ضانة الزوج يف حالة
الطالق فقد احتل زواج الزوج املقام الأول بن�سبة  ،61%ومن ثم مر�ض الزوج بن�سبة  ،% 40و�أخريا
عمل الزوج بن�سبة .10%
يبدو جلي ًا �أن الن�ساء ال متتلك املعرفة بالقانون فيما يتعلق باحلاالت التي ت�سقط احل�ضانة فيها عن
الزوج على اعتبار �أنه ال ت�سقط ح�ضانة الزوج يف حال زواجه ،بينما غالبية من الن�ساء والتي ترتاوح
ن�سبتهن  60%ال يعرفن �أن مر�ض الزوج والزوجة الذي يعيق قدرتهما على الرعاية هو من �إحدى
احلاالت التي ت�سقط فيها احل�ضانة عن الزوج والزوجة ،ويتبني لنا من خالل النتائج ب�أن الن�ساء ال
تعرف ب�أن عمل الزوجة ل�ساعات طويلة من احلاالت التي ت�سقط فيها احل�ضانة وفق قانون الأحوال
ال�شخ�صية� ،إال �أنهن يعرفن ب�أن القانون ال ُي�سقط حق ح�ضانة الزوج.
ن�ستطيع القول ب�أن الن�ساء ال تعرف عن احلاالت التي ت�سقط فيها احل�ضانة مع �أنها يف بع�ض الأحيان
ا�ستطاعت �أن حتدد ب�أن زواج الأم ي�سقط حقها يف ح�ضانة �أبنائها 4.2% ،من املبحوثات يف قطاع
غزة يوافقن على �أن قانون الأحوال ال�شخ�صية ين�ص على �إ�سقاط احل�ضانة عن الزوج يف حال عمل
الزوج (ال�شكل  ،)29و 18.5%يف حال مر�ض الزوج ،و 27.9%يف حال عدم رغبة الطفل البقاء مع
الزوج .باملقابل كانت هذه الن�سب يف ال�ضفة الغربية  13.5%يف حال عمل الزوج 51% ،يف حال مر�ض
الزوج ،و 55.1%يف حال عدم رغبة الطفل البقاء مع الزوج ،بينما  58.1%من املبحوثات يف قطاع
غزة ال يوافقن على �أن قانون الأحوال ال�شخ�صية ين�ص على �إ�سقاط احل�ضانة عن الزوج �إذا عمل،
و 36%يف حال مر�ض الزوج 25.8% ،يف حال عدم رغبة الطفل البقاء مع الزوج .باملقابل  68%منهن
يف ال�ضفة الغربية ال يوافقن على �أن قانون الأحوال ال�شخ�صية ين�ص على �إ�سقاط احل�ضانة عن
الزوج �إذا عمل ،و� 27.7%إذا مر�ض الزوج ،و� 24.1%إذا مل يرغب الطفل البقاء مع الزوج .يف حني
تراوحت عدم املعرفة عن ن�صو�ص قانون الأحوال ال�شخ�صية يف جمال �إ�سقاط احل�ضانة يف قطاع
غزة من� 37.7%إىل  46.3%مقارنة بـ � 18.5%إىل  21.3%من املبحوثات يف ال�ضفة الغربية ال يعرفن
عن ن�صو�ص القانون املذكور يف ذات املجال.
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 معرفة املبحوثات ب�سقوط احل�ضانة عن الزوجة يف ظروف حمددة ح�سب قانون:)28( �شكل
الأحوال ال�شخ�صية
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 معرفة املبحوثات ب�سقوط احل�ضانة عن الزوج يف ظروف حمددة ح�سب قانون:)29( �شكل
الأحوال ال�شخ�صية
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 6-7معرفة الن�ساء باحلقوق املادية للزوجة يف حالة الطالق.
يبني لنا ال�شكل ( )30ب�أن غالبية املبحوثات �أبدين معرفة مبجمل احلقوق املادية للزوجة يف حال بادر
الزوج بالطالق فن�سبة  69%منهن �أجنب بحق الزوجة يف قيمة املهر امل�ؤجل ،وحق الزوجة احلامل
يف النفقة �إىل �أن تلد  ،67%تليها قيمة املهر املعجل  ،66%نفقة الزوجة ملدة ثالثة �شهور ،58%بينما
�أجابت  53%من املبحوثات بحق الزوجة يف الأثاث(عف�ش البيت) ،ويبني لنا اجلدول ( )30ب�أن
الن�ساء يف قطاع غزة يتدنى م�ستوى معرفتهن بهذه احلقوق �إىل الن�صف تقريبا ،فمثال الن�ساء يف
ال�ضفة الغربية يدركن �أن من حق الزوجة احل�صول على نفقة من الزوج حل�ضانة �أطفالها �إذا بادر
الزوج بطالقها بن�سبة  87%وتدنت هذه الن�سبة يف قطاع غزة لت�صل �إىل  ،48%وعلى �سبيل املثال
�أي�ضا ن�سبة معرفة املبحوثات من ال�ضفة اللواتي يعرفن ب�أن من حق الزوجة يف حال بادر الزوج
بطالقها قيمة املهر املعجل وامل�ؤجل ت�صل �إىل  ،83%وتتدنى هذه الن�سبة يف قطاع غزة لت�صل �إىل
اقل من الن�صف حيث بلغت .35%
�شكل ( :)30معرفة املبحوثات باحلقوق املادية التي تكون من حق الزوجة �إذا بادر الزوج
بالطالق ح�سب قانون الأحوال ال�شخ�صية
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القسـم الخامــس:
مطالب النساء من قانون األحوال الشخصية
يهدف هذا الق�سم من الدرا�سة التعرف على مطالب الن�ساء من قانون الأحوال ال�شخ�صية فيما
يتعلق مب�سائل حمددة يف هذا القانون ،مت اختيارها من قبل الباحثة على �ضوء خمرجات املجموعات
الب�ؤرية واملقابالت املعمقة ،وهذه امل�سائل كانت مو�ضوعا للنقا�ش بني امل�شاركات وهي ح�سب الرتتيب:
�سن الزواج والوالية الطالق احل�ضانة تعدد الزوجات الأموال امل�شرتكة بعد الزواج .مع الأخذ
بعني االعتبار �أن هذه املطالب غري مرتبطة بالأ�سا�س باملعرفة القانونية ،و�إمنا كيف عربت الن�ساء
عن ر�أيهن بها كونها كانت مو�ضع نقا�ش من خالل �أدوات البحث ،وبالتايل ف�إن هذه املطالب هي
تعبري عما ت�شعر به الن�ساء تلبية الحرتام حقوقهن ومكانتهن والتي يجب �أن ت�ؤخذ بعني االعتبار من
�صانع القرار واملطالب كما يلي:
 1-4مطالب النساء حول الحد األدنى لسن الزواج في قانون األحوال الشخصية.

لقيا�س مطلب الن�ساء من القانون حتديد �سن �أدنى للزواج ،مينع التزويج دونه ،مت �س�ؤال امل�شاركات
يف البحث للتعرف على مطالبهن بتحديد �سن الزواج ب�شكل عام ،وبعد ذلك انتقلنا �إىل �س�ؤالهن
ب�شكل خا�ص عن ال�سن الذي ت�شجع فيه الن�ساء �أبناءهن على الزواج ،وهكذا مت �س�ؤالهن ملعرفة
مطلبهن من �سن زواج الإناث ،ومت �س�ؤالهن على م�ستوى عام وم�ستوى خا�ص وتبني من املجموعات
الب�ؤرية ب�أن هنالك اختالف يف املطالب على هذين امل�ستويني ،فكانت املطالب على امل�ستوى العام
تن�سجم مع االعتبارات االجتماعية يف حني على امل�ستوى اخلا�ص كانت مطالبهن �أكرث ان�سجاما مع
تطلعاتهن وتوجهاتهن املعرفية والعملية .ويو�ضح اجلدول (� )31أدنى عمر مقبول للزواج بالتدرج
من �15سنة ولغاية � 29سنة ح�سب امل�ؤ�شرات امل�ستخل�صة من املجموعات الب�ؤرية.
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�شكل رقم ( :)31توزيع الإناث ح�سب اعتقادهن ب�أدنى عمر مقبول لزواج الإناث ح�سب املنطقة
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نالحظ من اجلدول ال�سابق ،والذي يبني مطالب الن�ساء حول ال�سن الأدنى للزواج على امل�ستوى
العام ،ب�أن �أعلى ن�سبة من الن�ساء املبحوثات ت�ؤيد �سن الـ � 18سنة �سنا �أدنى لزواج الإناث ،وبلغت
هذه الن�سبة  33%يف الأرا�ضي الفل�سطينية موزعة على �أ�سا�س  35%قطاع غزة و  31%يف ال�ضفة،
يف حني �أن الن�سبة التي تلي ذلك من الن�ساء املبحوثات يف الأرا�ضي الفل�سطينية والتي بلغت 26%
ترى ب�أن يكون احلد الأدنى لزواج الإناث هو � 20سنة ،وهذه الن�سبة موزعة  23%غزة و 27%ال�ضفة،
يف حني �أن ن�سبة الن�ساء اللواتي ترى ب�أن �سن الـ � 15سنة ح َّدا �أدنى للزواج ،وفقا ملا هو حمدد يف
قوانني الأحوال ال�شخ�صية ال�سارية ،هي ن�سبة متدنية من الن�ساء املبحوثات حيث بلغت يف الأرا�ضي
الفل�سطينية  4%موزعة  1.5%يف غزة و 5%يف ال�ضفة ،وذات الن�سب تقريب ًا ل�سن الـ � 16سنة والـ 17
�سنة ،كما �أن جمموع ن�سب الن�ساء التي ترى �سن الزواج � 18سنة ف�أعلى هي  84.6%يف مقابل جمموع
ن�سب الن�ساء اللواتي يرين �سن الزواج دون � 18سنة هي .15.4%
وجند �أن هذه الن�سب متقاربة حتى مع ربطها مع العوامل امل�ستقلة الأخرى (الفئات العمرية،
التعليم ،العمل ،احلالة الزواجية) الأمر الذي ن�ستخل�ص منه �أن العوامل املذكورة هي عوامل ثانوية
فيما يتعلق وهذا املطلب بالرغم من وجود بع�ض الفروق الب�سيطة املرتبطة بهذه العوامل وملزيد من
التف�صيل ميكن مراجعة اجلداول امللحقة.
وقد ربطت الن�ساء يف املجموعات الب�ؤرية ما بني �سن الزواج ب�سن الـ � 18سنة و�ضرورة �إنهاء الفتيات
التعليم املدر�سي و ُربط بالن�ضوج غالبا ،وجاء على ل�سان الن�ساء يف املجموعات عبارات مثل« :تعليم
68

املر�أة �سالح» و «املر�أة من غري �شهادة ما بت�سوى» و «الوحدة الزم تتعلم وت�شتغل وتتنور قبل ما
تتزوج لأنه احلياة الزوجية م�س�ؤولية».
�شكل رقم ( :)32توزيع الإناث ح�سب اعتقادهن بالعمر املنا�سب لت�شجيع بناتهن على الزواج
ح�سب املنطقة
’ ±ôYG

80
70
60
50
40
30
20
10
0

25-30

á«Hô¨dG áØ°†dG

20-24

18-19

áæ°S 18 øe πbCG

IõZ ´É£b

يبني لنا ال�شكل ( )32ب�أنه عندما مت توجيه �س�ؤال ب�أي عمر ت�شجعني ابنتك على الزواج للن�ساء
امل�شاركات يف البحث� ،أي عندما مت �س�ؤالهن ب�شكل خا�ص ،انخف�ضت الن�سبة لت�أييد الزواج بعمر 18
من  33%ح�سب التوزيع اجلغرايف كما هو مبني يف �شكل رقم (� )31إىل  ،19%يف املقابل ارتفعت
ن�سبة الن�ساء اللواتي يرين ب�أن �سن الـ � 22سنة هي ال�سن الأن�سب لزواج الإناث من  12%يف ال�شكل
(� )31إىل ن�سبة  23%يف ال�شكل ( )32عندما مت توجيه ال�س�ؤال على امل�ستوى اخلا�ص.
ويبني لنا ال�شكل ( )33ب�أن الن�سبة الأكرب والبالغة  35%من الن�ساء امل�شاركات يف البحث ح�سب
التوزيع اجلغرايف ترى ب�أن �أدنى �سن مقبول لزواج الذكور هو  25عاما ،وال يوجد فوارق تذكر �إذا
مت ربط مطلب �سن زواج الذكور بالعوامل امل�ستقلة الأخرى .وكذلك احلال عندما مت توجيه ال�س�ؤال
ب�شكل �شخ�صي ورمبا يعود ذلك �إىل الثقافة االجتماعية ال�سائدة من �أن الزوج هو الذي يتحمل
م�س�ؤولية �إدارة �ش�ؤون الأ�سرة والإنفاق الأمر الذي ي�ستوجب ن�ضوجه على هذه امل�ستويات.
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�شكل ( :)33توزيع الإناث ح�سب اعتقادهن بالعمر املنا�سب لت�شجيع �أبنائهن على الزواج ح�سب
العالقة برب الأ�سرة واملنطقة
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 2-4مطالب النساء بشأن الوالية:

نالحظ من ال�شكل رقم (� )34أن �إجابات الن�ساء حول م�س�ألة الوالية بطريقة غري مبا�شرة من �أجل
اال�ستدالل على ر�أيهن يف كيفية اختيار الزوج ت�شري ب�أن ن�سبة  12%من الن�ساء املبحوثات ترى ب�أن
للفتاة وحدها اختيار الزوج ،يف حني �أن ن�سبة الن�ساء التي ت�ؤيد اختيار الزوج للفتاة من قبل والدها
ووالدتها بغ�ض النظر عن ر�أي الفتاة كانت ن�سبة تكاد ال تذكر ( 0.2%للأم و  0.4%للأب) وهذا
ي�ؤ�شر �إىل وعي الن�ساء ب�أهمية ر�أي الفتاة يف اختيار �شريك حياتها وداللة على عدم �إطالق الوالية
يف الزواج مبا يتجاوز ر�أي الفتاة ،واملالحظ من اجلدول �أن غالبية الن�ساء الفل�سطينيات ترى ب�أن
اختيار الزوج املنا�سب للفتاة يكون بالت�شاور بني الفتاة وعائلتها حيث و�صلت الن�سبة �إىل  ،86%ومن
املالحظ �أن العامل اجلغرايف عامل م�ؤثر حيث بلغت ن�سبة الن�ساء امل�ؤيدات لزواج الفتاة لوحدها يف
قطاع غزة  4.9%يف حني بلغت هذه الن�سبة يف ال�ضفة  ،15.7%وميكن البناء على هذه الن�سب �أن
غالبية الن�ساء الفل�سطينيات ل�سن مع �إلغاء الوالية على الفتاة بالزواج ،ول�سن مع الوالية مبا ي�ضر
بالفتاة ومي�س حقها يف املوافقة واختيار �شريك حياتها.
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 توزيع الإناث ح�سب ر�أيهن بدور الويل يف عقد الزواج ح�سب املنطقة وامل�ستوى:)34( �شكل
التعليمي والعالقة بقوة العمل
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 توزيع الإناث ح�سب نظرهن �إىل كيفية اختيار الزوج ح�سب املنطقة وحالة اللجوء:)35( �شكل
والفئات العمرية
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ومن الوا�ضح �أن هذا الر�أي كان لدى الن�ساء امل�شاركات يف املجموعات الب�ؤرية وربطت املبحوثات
الوالية مبتطلبات اجتماعية تنطلق من مفهوم احلماية املرتبط بالذكور (العزوة ،ال�سند ،تبعات
زواج الفتاة دون علم �أهلها ربط امل�سائل مبفهوم ال�شرف والعار الذي يلحق بالعائلة) حيث رددت
امل�شاركات عبارات مثل:
�أ�« .أنا زوجي متوفى ،وملا رحت �أزوج بنتي رف�ض القا�ضي ،مع انه كان معنا خالها وقلنا للقا�ضي
اخلال خملى والعم موىل� ..أنا وهي م�ستندين الظهر يف �أهلها ،املال بظل على �شقه قد ما يكون
منيحني الزم �أهلها .يف املحكمة �أنا رفعت را�سي قبل بنتي يعني هي �أهلها ،عزوة».
ب« .بال�ش البنت تتجوز من ورا �أهلها ،مهم موافقة الأهل ،وجود الويل بعني �إنه يف نا�س واقفني
معها� ،شرعا الزم يكون ،ع�شان التوا�صل االجتماعي ،بنظل نقول �إنه بدنا ،هذا ا�شي اجتماعي الزم
من�شي فيه �سواء ر�ضينا �أو ال».
ت« .ملا تزوجت كنت كبرية كان عمري � 27سنة ،قادره �أزوج نف�سي وم�ش بحاجه حلدا ب�س االحرتام
واجب لأبوي� ،أبوي كان له دور كبري يف الدفاع عن حياتي حتى الآن� ،أنا كبريه ومهر�شه وقادرة
لتزويج نف�سي».
ث« .هددين �أبوي بالقتل كان دور �أبوي �سلبي بط ّلب مني �أ�صرب� ،أنه تكون مقتنعة ،دور البنت �أهم».
جـ« .كان معي �أبوي وخايل ،بعرف�ش �أنه رايحني على املحكمة ،لأنه �أبوي قال رايحني م�شوار».
حـ« .قال يل �أنه بحمل مو�س يف جبته �س�ألني القا�ضي وظليت �ساكته� ،س�ألني القا�ضي �إذا حد
غ�صبني على الزواج فبقيت �ساكتة ،قال يل �إنه يكون �أبوك ويل �أمرك فهزيت ر�أ�سي بنعم وطلب
مني �أطلع وكمل الإجراءات ،الزم يكون للبنت دور يف املوافقة على الزواج».
خـ« .الوالية تعني احلماية املطلقة ملنع امل�شاكل واالهانات والظلم الزم يحميها الويل �سند املر�أة».
د« .الويل عل�شان يحل امل�شاكل بني املر�أة والزوج ،موجود بدينا الإ�سالمي �أح�سن للبنت برفع من
معنوياتها».
ذ« .و�إذا بدون �أهل بلعبوا فيها الكورة ،زي ما انغرت ايل بتنغر لغريي ...زي ما حبتني بتحب غريي».
ر« .لإنها �إذا زوجت نف�سها فهي تتحمل عواقب ذلك� ,أهلها لي�سو م�ضطرين �أن يتدخلوا يف
�ش�ؤونها ،من هنا ين�ش�أ عند املر�أة كبت وب�صري عندها �أمرا�ض و�شغالت وبدها تتحمل النها هي
اختارت ،لكن ملا يكون يف والية بخفف عن املر�أة».
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ز« .بن�ضلنا عرب ،و�إلنا عادات وتقاليد معينة الزم ورقة من خمتار كيف تروح عند امل�أذون ويعقد
لها ،الزم عند املختار يكون فيه ويل ،ويف القانون كمان الزم يكون فيه ويل».
�س« .لو بنتي تزوجت من وراي بخلي �أخوي يخنقها».
�ش�« .إذا البنت بتحكي انه ما بدها �إياه البنت بتن�ضرب وبعتربها الأبو �إنها عرته وعملت حاجة
كبرية عل�شان خزته قدام امل�أذون والنا�س».
�ص« .الوالية لو ينحطلها �ضوابط».
 3-4مطالب النساء بشأن الطالق:

�أظهرت لنا نتائج البحث الكمي والكيفي ب�أن مطالب الن�ساء من طريقة �إنهاء عقد الزواج ترتاوح
ما بني �إنهاء عقد الزواج ب�إرادة وموافقة الزوجة والزوج وما بني التطليق الق�ضائي ،وت�ستبعد �إنهاء
عقد الزواج ب�إرادة الزوج �أو الزوجة املنفردة .وهذا ما تنادي به احلركة الن�سوية والتي تطالب مبنع
�إنهاء عقد الزواج ب�إرادة الزوج فقط ،وتطالب ب�إنهائه عن طريق مطالبة الزوج والزوجة ومن خالل
الق�ضاء.
يت�ضح من ال�شكل ( )35ب�أن �أعلى ن�سبة ملطالب الن�ساء حول الطريقة الأف�ضل حلدوث الطالق
كانت من خالل �إرادة وموافقة الزوج والزوجة بن�سبة  85%يف الأرا�ضي الفل�سطينية ،وكانت �أقل
ن�سبة لت�أييد حدوث الطالق من خالل �إرادة الزوجة لوحدها  ،0.3%ون�سبة ت�أييد �إرادة الزوج فقط
كانت  0.5%يف الأرا�ضي الفل�سطينية ،وبربط هذه النتائج بن�سبة تدين املبحوثات ،والتي كانت ن�سبة
مرتفعة جد ًا مقارنة بعدم التدين� ،أو بني من ي�صلني يومي ًا وبني من ال ت�صلي من املبحوثات لتبني
وجود تناق�ض ما بني الرغبات وحالة التدين التي من املفرو�ض �أن تن�سجم معها املطالب و�أن ال
تتعداها خا�صة يف م�س�ألة الطالق الذي هو م�شرع على م�صراعيه للرجل ،ومو�صد ًا بالن�سبة للمر�أة،
ولكن ميكن تعليل هذا التناق�ض �أن امل�شاعر واحلاجات النف�سية الب�شرية ال يعيقها التدين طاملا �أتيح
لإن�سان رجل �أو امر�أة �أن يعرب عن هذه االحتياجات بتجرد ف�إنه يعرب عنها ودون تقيد مطلق باحلدود
الدينية ،و�إذا نظرنا �إىل العوامل امل�ستقلة الأخرى ف�إن الفوارق ب�سيطة تكاد ال تذكر� ،إال بعامل
امل�ستوى التعليمي حيث �أن احلا�صالت على �أقل من �إبتدائي �أيدن حدوث الطالق من خالل موافقة
الزوج والزوجة بن�سبة  75%بينما احلا�صالت على م�ستوى تعليمي من دبلوم فما فوق و�صلت ن�سبة
ت�أيدهن لذات املطلب �إىل  87%كما هو مو�ضح يف �شكل رقم (.)35
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�إال �أن الن�ساء اللواتي �شاركن يف �إجراء املجموعات الب�ؤرية واملقابالت املعمقة يرين ب�أن الطريقة
املثلى حلدوث الطالق بناء على جتاربهن اخلا�صة جت�سدها فكرة التطليق الق�ضائي ،حيث اقرتحت
الن�ساء ب�أنه يجب �أن يتم الطالق باملحاكم وباتفاق الطرفني ،وعلى القا�ضي �أن يكون من�صفا وعادال:
«املحاكم ال�شرعية تكون لها نظرة ثانية ما يكون القا�ضي منحاز �إىل الزملة ينحاز �إىل احلق ويكون
يف فر�ص نحكي مع القا�ضي»» .تكون عادلة للمر�أة وزوجها ميكن �إعطاء �ستة �أ�شهر لال�صطالح
فيما بينهم �إذا ما اتفقوا وما رجعوا لبع�ض ،حت�صل املر�أة على الطالق»
ومعظم الن�ساء اللواتي خ�ضن جتربة الطالق �أكدن على �ضرورة العمل على �إلغاء الطالق الغيابي
«ممنوع الطالق الغيابي» ،وعلى عدم دفع الن�ساء ر�سوم الطالق و�أتعاب حماماة بالإ�ضافة �إىل
حتملهن عناء ال�سفر ملا ي�شكل من عبء اقت�صادي عليهن� ،إ�ضافة �إىل حتملها �أعباء وم�س�ؤوليات
�سيء( :والطريقة
�أخرى خا�صة جتاه �أطفالها يف ظل و�ضع نف�سي واجتماعي و�صحي واقت�صادي ّ
الأف�ضل حلدوث الطالق درا�سة و�ضع الزوج والزوجة و�أطفالهم وربطه بالو�ضع االقت�صادي
ومعاناتهن داخل املحاكم)
«دفعت املت�أخر تبعي للمحاكم واملحامني ع�شان �أخد ورقة الطالق»« ،كل ما �أروح على املحكمة
ادفعي ر�سوم ،الر�سوم غالية» .وبينت لنا امل�شاركات يف البحث الإجحاف الذي يقع على الن�ساء «ملا
املر�أة ترفع ق�ضية طالق على زوجها القا�ضي بقول لي�ش وقدي�ش وبعرف�ش وب�ستف�سروا على كل
كبرية و�صغرية ،...ب�س الرجال ملا بده يطلق مرته بجي للقا�ضي وبقول بدنا طالق».
وقد �أظهر لنا امل�سح الكيفي بع�ض �أ�شكال املعاناة التي تعرت�ض الن�ساء يف ق�ضية الطالق ومن �أبرزها
املماطلة يف املحاكم وت�أثري ذلك عليهن ،حيث ترتاوح فرتة متابعة املحاكم للح�صول على الطالق ما
بني �سنة �إىل ع�شر �سنوات« :تغلبت �سنة و�أنا ارمح على املحاكم ملا �أخدت الطالق و�أخدت مت�أخري
بالتق�سيط لأنه القا�ضي حكم يل وكنت �أتغلب ملا �آخده»« .ع�شر �سنني مروا ب�صعوبة حتى ح�صلت
على الطالق»�« .أنا باملوت حت�صلت على الطالق ،يظل يقول ال بدي �أطلقها و ال بدي �أرجعها
خليها معلقة» .بالإ�ضافة �إىل الت�أجيل امل�ستمر يف الق�ضية« :لي�ش الت�أجيل ما يبتوا باملو�ضوع وما
حد مهتم»« .املحكمة حبالها طويلة».
وت�ضيف الن�ساء �إىل ال�صعوبات ال�سابقة الوا�سطة وعدم تطبيق القانون« :كنا نروح على املحكمة،
ما نح�س �إنها حمكمة كله على املعرفة والوا�سطة»« .ميكن املرا�سل اللي بودي التبليغ ( )...لأنه
�صاحبه ،م�ش مهتميني وما ببلغوا»« ،.القا�ضي بقلي �أنهم يطبقوا قوانني ال�شرع وي�شرعنا 6
�شهور يف املحكمة».
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 «�أخد ن�ص املت�أخر ع�شان:ولذا ت�ضطر الن�ساء التنازل عن حقوقهن من متقدم ومت�أخر وذهب
.»يطلقني» «تنازلت عن كل �شي ع�شان �أح�صل على الطالق الين مترمطت
 توزيع الإناث ح�سب ر�أيهن بالطريقة الأف�ضل حلدوث الطالق ح�سب املنطقة:)35( �شكل
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 4-4مطالب النساء بشأن تعدد الزوجات:

بلغت ن�سبة الن�ساء اللواتي يعار�ضن تعدد الزوجات وب�شدة من حيث املبد�أ يف الأرا�ضي الفل�سطينية
 ،42%فو�صلت ن�سبة الن�ساء اللواتي يعار�ضن ب�شدة تعدد الزوجات �إىل  46%يف ال�ضفة الغربية،
وتتدنى ن�سبة معار�ضة تعدد الزوجات وب�شدة يف قطاع غزة لت�صل �إىل  ،34%وبلغت ن�سبة املبحوثات
اللواتي يعار�ضن التعدد من حيث املبد�أ � 25%أي �أن ن�سبة معار�ضة التعدد من حيث املبد�أ هي 67%
مقابل ن�سبة  22%ال يعار�ضن التعدد ،ونعيد بخ�صو�ص مالحظاتنا ال�سابقة للت�ضارب ما بني مطالب
الن�ساء وحالة التدين التي تفرت�ض من الن�ساء �أن تُ�س ّلم بالن�ص الديني ب�ش�أن التعدد ،وكما �سبق
ذكر �أن التعبري عن احلاجات الإن�سانية املطلبية تتغلب �أحيانا على الن�ص الديني املجرد ،دون �أن
يكون الق�صد اخلروج عليه بقدر الرغبة يف تغيريه �أو تعطيله �أحيانا يف ظروف املبحوث ذاته ،وهكذا
تقريبا كانت الن�سب للعوامل الأخرى ماعدا عامل احلالة الزواجية حيث كانت �أعلى ن�سبة للن�ساء
اللواتي يعار�ضن تعدد الزوجات ومن حيث املبد�أ الن�ساء املتزوجات حيث بلغت ن�سبتهن �إىل ،44%
بينما الن�ساء املطلقات و�صلت ن�سبة معار�ضتهن ب�شدة لتعدد الزوجات �إىل  ،37%واللواتي مل ي�سبق
لهن الزواج �إىل .36%
وقد يعود تدين ن�سبة املطلقات املعر�ضات لتعدد الزوجات ب�شدة من حيث املبد�أ نتيجة لظروفهن
القا�سية ونظرة املجتمع لهن ،وهذا ما �شاركتنا به الن�ساء املطلقات عندما �أجرينا معهن مقابالت
معمقة فعربت �إحداهن عن نظرة املجتمع لها كمر�أة مطلقة« :املطلقة كل الأعني عليها .يف الروح
واجليه� .أي مراقبة على مدار ال�ساعة»« .ومبقدور الرجال النيل مني ب�سهولة وبدون �أي معيق».
«بب�ساطة جمتمع ظامل .ونا�س �أظلم» .و�أخرى قالت« :املر�أة املطلقة ممنوع متار�س �أي حق من
حقوقها� ,شو ت�شتغلي و�أنت مطلقة .ال ممنوع �أروح وال �أجي� .أ�صبحت بنظر املجتمع امر�أة
مطلقة»« ،بلوموين �إين طلقت وما بعرفوا الظلم والذل �إللي ع�شته ب�س هلأ بعي�ش بظلم �أكرب».
و�أخرى قالت« :الطالق �صعب ونطرة املجتمع ظامله �أكرث �شيء املجتمع ما برحمهم هي املطلقة،
النا�س برتحمهم�ش نهائيا» و�أخرى قالت لنا« :ملا �صرت عند �أهلي فهمت �شو يعني طالق واخلوف
�إين اخ�سر �أوالدي ,العادات والتقاليد �أقوى بكثري من املطلقة».
�أما بالن�سبة للواتي مل ي�سبق لهن الزواج قد يكون تدين ن�سبة معار�ضتهن لتعدد الزوجات من حيث
املبد�أ وب�شدة لعدم خو�ضهن جتربة الزواج� ،أو لتف�ضيلهن الزواج بدل من بقائهن عزباوات و�أقل
�سبب لت�أييد تعدد الزوجات كان ل�سبب عدم �إجناب الذكور حيث بلغ  2.3%يف الأرا�ضي الفل�سطينية،
وهكذا كانت تقريبا ن�سبة الت�أييد للعوامل الأخرى ولكن من الالفت لالنتباه �أن املتزوجات يوافقن
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ب�شدة على تعدد الزوجات لعدم �إجناب الذكور بن�سبة  2.2%لرتتفع ن�سبة الت�أييد للمطلقات والأرامل
�إىل  ،3.2%و�إن كانت ن�سبتهن ال تكاد تذكر و�إمنا ت�ؤكد يف ذات الوقت على �أن الن�ساء املطلقات
والأرامل ي�ؤيدن تعدد الزوجات ب�شكل عام �أكرث من املتزوجات ومن اللواتي مل ي�سبق لهن الزواج،
وميكن �أن يكون ذلك رغبة يف الزواج مرة ثانية ارتباطا بال�صورة النمطية عن الن�ساء املطلقات يف
املجتمع حيث �أفادت �إحدى املبحوثات وهي مطلقة قائلة« :بتح�سي حالك يف غابة ،الكل بده ينه�ش
فيك ،ا�شعر �أين �سيدة مطموع بها من قبل الرجال ملجرد معرفتهم بطالقي .هذا ما ي�ؤملني».
�شكل ( :)37موقف الن�ساء من معار�ضة تعدد الزوجات من حيث املبد�أ ح�سب املنطقة
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عندما �أعدنا �س�ؤال ت�أييد تعدد الزوجات ب�شكل خا�ص ،وذلك ملعرفتنا ومن خالل املجموعات الب�ؤرية
ب�أن الن�ساء عندما مت �س�ؤالهن عن التعدد ب�شكل عام كانت ن�سبة امل�ؤيدات لتعدد الزوجات مرتفعة
ن�سبيا الرتباط مو�ضوع التعدد بالدين من حيث املبد�أ ،ولكن عندما كنا ن�س�أل الن�ساء امل�ؤيدات ب�شكل
عام للتعدد ع ّما �إذا كانت تقبل ب�أن يتزوج زوجها امر�أة �أخرى فكانت ترف�ض وب�شدة ،ولذا مت توجيه
ال�س�ؤال ب�شكل خا�ص لإدراكنا ب�أن هذا املو�ضوع ح�سا�س بالن�سبة للن�ساء الرتباطه بالتدين ،وهذا ما
ت�أكدت منه من خالل قراءتي لنتائج امل�سح ,فعندما �س�ألنا «هل تقبلني ب�أن يتزوج زوجك بامر�أة
�أخرى ارتفعت ن�سبة املعار�ضات �إىل  89%يف الأرا�ضي الفل�سطينية ح�سب (ال�شكل ،)39و�إذا ما
قارنا ذلك بدرجة التدين املرتفعة للن�ساء املبحوثات ف�إن هذه الن�سبة تثبت الفر�ضية التي حتدثنا
عنها �سابقا ب�ش�أن املطالب وقيود التدين� ,أن هذه القيود تفقد �أثرها بالتدريج كلما تعلق املطلب
باحليز اخلا�ص للمبحوثات و�إن �أجنب �أنهن متدينات ،وبالنظر �إىل العوامل الأخرى تبني ب�أن امل�ستوى
التعليمي له عالقة بن�سبة ت�أييد �أو معار�ضة تعدد الزوجات ،فالن�ساء اللواتي يح�صلن على دبلوم
متو�سط ف�أعلى بلغت ن�سبة معار�ضتهن �إىل  90%بينما الن�ساء احلا�صالت على �أقل من ابتدائي
و�صلت ن�سبتهن �إىل  ،82%والعامل الآخر الذي له عالقة مبعار�ضة تعدد الزوجات احلالة الزواجية
(ال�شكل ،)40فالن�ساء املتزوجات بلغت ن�سبة معار�ضتهن �إىل  ،90%بينما الن�ساء املطلقات والأرامل
بلغت ن�سبة معار�ضتهن لتعدد الزوجات �إىل  ،81%وقد يعود ذلك �إىل �أن هذه الفئة كانت ن�سبة
ت�أييدها لتعدد الزوجات �أكرث من الن�ساء املتزوجات كما ذكرت �سابقا.
�شكل ( :)39موقف املبحوثة من قبول تزوج زوجها بامر�أة �أخرى من حيث املبد�أ ح�سب املنطقة
والفئة العمرية وامل�ستوى التعليمي
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�شكل ( :)40موقف املبحوثة من قبول تزوج زوجها بامر�أة �أخرى من حيث املبد�أ ح�سب امل�ستوى
التعليمي والعالقة بقوة العمل واحلالة الزواجية
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 5-4مطالب النساء بشأن الحضانة:

�أما حول رغبة الن�ساء مبن يكون له احلق يف احل�ضانة عند الطالق �إذا كان هناك �أطفال ذكور يف
�سن احل�ضانة ،فيبني ال�شكل (� )41أن ن�سبة  88%من الن�ساء املبحوثات يف ال�ضفة �أجنب ب�أن هذا
احلق يجب �أن يكون للأم ،بينما كانت ذات الن�سبة  71%يف القطاع ،يف حني �أن ن�سبة �ضئيلة من
املبحوثات �أجابت ب�أن تكون احل�ضانة للأب ( 5%يف ال�ضفة 11% ،يف غزة) ،وعن ذات ال�س�ؤال فيما
لو كان الذي يف �سن احل�ضانة �أطفال �إناث فكانت الإجابة  92%يف ال�ضفة و 82%يف غزة كما يبني
ال�شكل ( ،)42وميكن �أن يعزى هذا الفارق والذي هو لي�س كبري ًا �إىل تقدير املبحوثات حلاجات
الأطفال الإناث لرعاية خا�صة من الأم ،وخا�صة خالل مرحلة البلوغ كما بررت ذلك الن�ساء يف
املجموعات الب�ؤرية والذي �سنتناوله الحقا.
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�شكل ( :)41وجهة نظر املبحوثات حول حق ح�ضانة الذكور لدى زوجني مطلقني ح�سب
املنطقة
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�شكل ( :)42وجهة نظر املبحوثات يف حق ح�ضانة الذكور لدى زوجني مطلقني ح�سب املنطقة
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بالن�سبة �إىل �سن احل�ضانة ف�أظهرت الدرا�سة وجود فوارق ملحوظة ب�ش�أن ح�ضانة الأطفال �إذا ما
كانوا ذكورا �أو �إناثا حيث يبني ال�شكل(� )43أن ن�سبة الن�ساء اللواتي �أجنب با�ستمرار ح�ضانة الأطفال
الذكور �إىل ما فوق � 13سنة بلغت  43%يف ال�ضفة الغربية ،بينما بلغت هذه الن�سبة  22%يف غزة،
وكانت ن�سبة الن�ساء اللواتي �أجنب ب�أن ت�ستمر هذه احل�ضانة �إىل �سن � 12سنة  16%يف ال�ضفة و21%
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يف غزة ،بينما يبني ال�شكل (� )44إن �إجابة الن�ساء كانت بالن�سبة ال�ستمرار ح�ضانة الأطفال الإناث
�أكرث حزما وو�ضوحا حيث كانت ن�سبة اللواتي ال يعرفن بالن�سبة لل�س�ؤال  38%يف ال�ضفة و  56%يف
غزة ،بينما ذات ال�س�ؤال بالن�سبة للأطفال الإناث كانت ن�سبة ال �أعرف من الن�ساء  3%يف ال�ضفة
و 1%يف غزة ،حيث بلغت ن�سبة الن�ساء اللواتي �أجنب با�ستمرار ح�ضانة الإناث �إىل ما فوق �سن
� 13سنة ن�سبة  80%يف ال�ضفة و 78%يف القطاع ،ودون تفاوت بالن�سبة للعامل اجلغرايف الذي كان
�أكرث ت�أثريا بالن�سبة حل�ضانة الأطفال الذكور ،ورمبا يعود ذلك �إىل الرتدد يف التفكري لدى الن�ساء
يف �إبقاء الأطفال الذكور بناء على االعتقاد ب�أن الطفل الذكر بعد هذا العمر ي�ستطيع االعتماد
على نف�سه ،وميكن له �أن يقرر م�ستقبله نتيجة تربيته على ذلك ،و ذكرت الن�ساء يف املجموعات
الب�ؤرية«:م�صري الولد لأهلو»« .ملا ي�صحى الولد �أبو بوخذو» ،وت�أكيدهن على �إبقاء الإناث يف ظل
معرفتهن باحتياجات �أطفالهن الإناث و�سط الثقافة الذكورية ال�سائدة« :البنت ما حدا بفهم �إلها
زي �أمها» «والبنت الزم عنني الأم تكون مفتحة عليه خا�صة بعمر ال .»13
�شكل ( :)43توزيع الإناث ح�سب وجهة نظرهن عن ال�سن الواجب �إبقاء الأطفال الذكور �ضمن
احل�ضانة يف حال حدوث طالق ح�سب املنطقة:
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�شكل ( :)44توزيع الإناث ح�سب وجهة نظرهن عن ال�سن الواجب �إبقاء الأطفال الإناث �ضمن
احل�ضانة يف حال حدوث طالق ح�سب املنطقة
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ولدى �س�ؤال امل�شاركات عن ر�أيهن ال�شخ�صي باحلاالت التي ت�سقط فيها احل�ضانة عن الزوج �أظهرت
نتائج امل�سح ب�أن عدم رغبة الطفل البقاء مع الزوج  ،75%تالها مر�ض الزوج  ،74%ومن ثم زواج
الزوج لت�صل �إىل  ،61%و�أخري ًا عمل الزوج بن�سبة  .18%ونالحظ هنا �أن �إجابات الن�ساء ال تن�سجم
مع قانون الأحوال ال�شخ�صية يف م�س�ألة احل�ضانة والتي هي دائما جلن�س الن�ساء :الأم (الزوجة)،
�أم الزوجة ومن ثم �أم الزوج.
�أما فيما يتعلق بر�أي امل�شاركات يف البحث عن احلاالت التي ت�سقط فيها احل�ضانة عن الزوجة فتبني
�أن زواج الزوجة و�صلت �إىل �أعلى م�ستوياتها  ،76%ومن ثم عدم رغبة الطفل البقاء مع الزوجة
 ،72%تالها مر�ض الزوجة  ،69%و�أخري ًا عمل الزوجة �( 18%أنظر الأ�شكال )178-171
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�شكل ( :)45توزيع الإناث ح�سب ر�أيهن ب�سقوط حق احل�ضانة عن الزوجة يف حالة زواج الزوجة
ح�سب املنطقة
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من الوا�ضح ب�أن هنالك ان�سجام مع ال�سياق الثقايف الذي تعي�ش الن�ساء يف ظله ،باعتبار �أن زواج
الزوجة كان ال�سبب الأبرز ملا تراه املبحوثات �سببا ل�سقوط ح�ضانة الزوجة لأطفالها ب�شكل عام،
ورمبا يعود ذلك �أي�ضا خل�شية الن�ساء على الأطفال املح�ضونني من معاملة الزوج الثاين ،ولكن هل
كانت �ستكون الن�سبة ذاتها لو �س�ألنا ذات الن�ساء عن ذات ال�س�ؤال ب�شكل �شخ�صي� ،أي �إذا كانت
املبحوثة هي �صاحبة حق احل�ضانة ،فهل ُي�سقط زواجها الثاين حقها يف ح�ضانة �أطفالها �أم ال ح�سب
املطالب اخلا�صة؟؟
نالحظ �أن الإجابات اختلفت يف املجموعات الب�ؤرية وهي لن�ساء ذوات جتارب مع قانون الأحوال
ال�شخ�صية حيث �أكدت الن�ساء على �أهمية ا�ستمرار ح�ضانة الأم حتى لو تزوجت من �آخر لأنها الأقدر
على تربيته وتوفري احلنان له« :الزم الولد يظل مع �أمه حتى لو تزوجت لأنها �أحن و�أقدر على
تربيته لأنه مرت �أبوه ما رح تدير بالها عليه ب�س �أمه و�أم �أمه �أحن عليه»« .ح�ضانة الأم ال ت�سقط
جمرد زواجها»« .عندما يتزوج الأب تربي الأوالد امر�أة غريبة ويف العادة يكونوا مظلومني من
زوجة الأب»�« .أنا م�ش مع �سقوط احل�ضانة»« .حق احل�ضانة م�ش الزم ي�سقط».
ولكن كانت هناك بع�ض الن�ساء اللواتي يرين �أن هنالك �أهمية ال�ستمرار ح�ضانة الأطفال يف حال
الزواج ،يتخوفن من ردة فعل زوج الأم الذي يرف�ض يف بع�ض الأحيان تربية �أبناء زوجته ،مما يجعل
املر�أة غري قادرة على تربية �أطفالها ،كونها ال ت�ستطيع حتمل م�سئولية �أطفالها بعد زواجها ،ويعود
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ذلك لق�سوة زوج الأم بالعادة ،فهن يف�ضلن �أن تكون ح�ضانة الأطفال لأم الأم �أو للأب حتى ولو كان
قا�سيا .وقد يعود ذلك االختالف يف املطالب ما بني املقابالت املعمقة وامل�سح ب�أن الن�ساء اللواتي
�شاركن يف املقابالت املعمقة مل يكن حمددات بال�سياق الثقايف واالجتماعي ،وكانت منطلقاتهن
جتاربهن ال�شخ�صية وخرباتهن الذاتية.
وتبني من الن�ساء اللواتي �أجريت معهن مقابالت ب�أن هنالك حاالت جتربهن التنازل عن ح�ضانة
�أطفالهن ،على الرغم من �أن الأم هي الأقدر على توفري احلب واحلنان والعناية بالأوالد� ،إال �أنها
تتنازل عن ح�ضانة �أطفالها لأ�سباب عدة �أهمها ت�أثري البيئة املحيطة بها بال�ضغط عليها مثل رغبة
والدها بذلك والو�ضع االقت�صادي ال�سيئ �أو املتدين لأهل الزوجة ،قالت �إحدى الن�ساء يف املجموعات
الب�ؤرية« :زاد احلقد بيني وبني �أهلي بزيادة و�صاروا يعجزوين ...كرهت البيت ,قرفت ,حكيت
خل�ص خلينا نوديهم لأبوهم» .و�أخرى قالت« :قال �أبوي ان�سيهم ف�ش ت�شوفيهم ..ان�سيهم» .و�أخرى
ذهبت بنف�س االجتاه�« :أبوي مت�ضايق..بيجي بنف�ش ف ّـي ويف والدي وب�ضربهم كثري خ�صو�صاً �أبني
ال�صغري» .وثالثة قالت عن هذا املو�ضوع�« :أبوي ب�س كان ي�شوف ابني بره الغرفة ي�أ�شر له ارجع
عند �أمك ،بدي�ش � ّ
أعي�ش ابني يف عقدة نف�سية واللي ع�شتها عند �أبوي» .هذا عدا عن ثقافة املجتمع
التي ت�شري �إىل �أن الأوالد لأهل الزوج« :كثري ب�سمع حكي من �ضمن احلكي انه �أبوه بقول بكره
بجيني زملة ..مبنى على اجلاهز».
وتبني لنا �أي�ضا ب�أن الن�ساء يفقدن ح�ضانة �أطفالهن على الرغم من وعي الن�ساء بحق ح�ضانة
�أطفالهن� ،إال �أن الأ�صعب من ذلك ،عدم قدرتها حت�صيل نفقة الأبناء�« :أ�صعب �شيء نح�صل على
ح�ضانة الأوالد بدون ما نح�صل على نفقتهم» .الأمر الذي يجعلها تتنازل عن احل�ضانة وحترم
من ر�ؤية �أطفالها ،وهذا ينعك�س �سلب ًا على عالقتهم بهن ،ويتيح املجال لأهل الزوج التحكم بعواطف
ال�صغار واالبتعاد �أو النفور من عالقتهم مع والدتهم« :يف ال�شارع الأوالد بعرفوني�ش ،البنات
بعرفوين ،مفهمينهم �أمكم ماتت».
 6-4مطالب النساء بشأن األموال المشتركة (الحقوق المالية):

يبني لنا ال�شكل (� )46أن لدى �س�ؤال امل�شاركات يف البحث عن حق الزوجة يف م�شاركة الزوج بجميع
�أمواله بعد عقد الزواج �أظهرت النتائج �أن غالبيتهن � 82%أكدن على هذا احلق ،وترتفع الن�سبة يف
ال�ضفة الغربية لت�صل �إىل  85%مقارنة مع قطاع غزة  ،74%ونالحظ هنا �أن هذه امل�س�ألة عندما
تتعلق باحليز اخلا�ص بالن�ساء تكون املطالبة منطلقة من تقدير الن�ساء لإنتاجية عملهن بعد الزواج
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�سواء �أكان منزلي ًا �أم م�أجور ًا ،وهذا ين�سجم مع منطق الأمور فهن ي�شعرن بحقهن يف ملكية الأموال
التي �أ�سهمن يف تنميتها ،وي�ؤ�شر ذلك على وعي الن�ساء بقيمة الأدوار التي يقمن بها على اختالف
�أ�شكالها ،وخا�صة الدور الإجنابي ،الأمر الذي ا�ستدعى ت�أييد الغالبية من الن�ساء لهذا احلق من
احلقوق ،و�أن وجود هذه الأموال يف حياتهن بعد الطالق �أو وفاة الزوج يعزز ا�ستقالليتهن ،ويحميهن
من طلب امل�ساعدة �أو اللجوء �إىل �آخرين يف ظل النظام االجتماعي ال�سائد ،وغياب القوانني التي
تكفل ال�ضمان االجتماعي لهذه الفئة من الن�ساء.
ويف ذلك تقول �إحدى الن�ساء يف املجموعات الب�ؤرية« :لوالي كان ما يف دار وال ما يف مال� ،أنا كنت
�أحو�ش و�أ�صرف ،وبعت ذهبي ملا بنينا الدار ،وملا طلقني اطلعت �إيد من ورا و�إيد من قدام» .و�أخرى
قالت عن العمل املنزيل« :لوال قعدتي و�شغلي يف الدار بربي وبلبي كان كيف بدو ي�شتغل ويجيب
م�صاري» .وقالت امر�أة« :كنت �أزرع حوالني الدار ،وكنت �أ�شتغل يف احلمموت (بيت بال�ستيكي)
مثلي مثلو ومع بع�ض �أنا وزوجي �سوينا امل�صاري ،ب�س ملا طلقني و�صرت �أطالب بحقوقي �أهلي
منعوين وما �أخذت �إ�شي من جهدي وتعبي».
�شكل ( :)46حق الزوجة يف م�شاركة الزوج بجميع �أمواله التي ح�صل عليها قبل وبعد الزواج
ح�سب املنطقة والعالقة برب الأ�سرة
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�أما فيما يتعلق بحق الأرملة مب�شاركة الزوج املتوفى بجميع �أمواله التي ح�صل عليها قبل وبعد الزواج،
وذلك قبل توزيع الرتكة فقد �أيدت الن�ساء املبحوثات يف الأرا�ضي الفل�سطينية بن�سبة  89%هذا احلق
كما يو�ضح ال�شكل ( )47بالرغم من التناق�ض بني هذه الن�سبة وما بني ارتباط هذه امل�س�ألة بحالة
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التدين العالية للمبحوثات ،ذلك �أن م�سائل املرياث م�س َّلم بها يف ظل قانون الأحوال ال�شخ�صية،
وهذا يف�سر رغبة الن�ساء يف احل�صول على هذا احلق من الناحية احلقوقية املجردة بعيدا عن
التقييد الديني تقدير ًا للذات وللدور الإنتاجي والإجنابي للن�ساء.
�شكل ( :)47حق املر�أة الأرملة م�شاركة الزوج املتوفى بجميع �أمواله التي ح�صل عليها قبل وبعد
الزواج ح�سب املنطقة والعالقة برب الأ�سرة
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نتائج الدرا�سة:
على �ضوء ما ا�ستعر�ضناه يف الف�صول ال�سابقة ميكن ت�سجيل �أهم النتائج التي خ ُل�صت �إليها الدرا�سة
كما يلي:
تدن يف معرفة الن�ساء بقانون الأحوال ال�شخ�صية ،حيث بلغت ن�سبة الن�ساء اللواتي
�أو ًال :هناك ٍ
ال يعرفن �شيئا عن هذا القانون يف ال�ضفة وغزة  ،50%كما �أن  22.5%من املبحوثات �أفدن ب�أن
معرفتهن بالقانون هي جمرد �سماع بالقانون ،وعليه تكون ن�سبة عدم معرفة الن�ساء املبحوثات
بقانون الأحوال ال�شخ�صية هي ن�سبة  72.5%يف ال�ضفة وغزة ،ون�سبة الن�ساء اللواتي �أبدين معرفة
بالقانون كانت  ،25.1%وعند التعمق يف امل�سائل التي يعاجلها قانون الأحوال ال�شخ�صية �أظهرت
الدرا�سة �أن معرفة هذه الفئة من الن�ساء هي معرفة غري دقيقة �أحيان ًا ومغلوطة يف الغالب.
ثانياً :و�سيلة املعرفة الأكرث فعالية يف ن�شر الوعي بقانون الأحوال ال�شخ�صية بالن�سبة للن�ساء هي
برامج التلفزيون ،كما �أفادت  80%من الن�ساء املبحوثات يف الأرا�ضي الفل�سطينية ،بينما �أ�شارت
 66%من �أن م�صدر معرفتهن كان من خالل جتارب الأقارب والأ�صدقاء ،وكانت الو�سيلة الثالثة
الربامج الإذاعية حيث �أفادت  53%من الن�ساء املبحوثات يف ال�ضفة �أنهن عرفن عن قانون الأحوال
ال�شخ�صية من خالل برامج الإذاعة (الراديو) يف حني بلغت هذه الن�سبة  62%يف غزة ،بينما بلغت
ن�سبة و�سيلة املعرفة من خالل امل�شاركة يف احللقات الدرا�سية  ،19%وكانت ن�سبة معرفة الن�ساء
بقانون الأحوال ال�شخ�صية من خالل التجارب ال�شخ�صية  16%يف الأرا�ضي الفل�سطينية وميكن
القول هنا �إن و�سائل الإعالم املرئية وامل�سموعة هي الو�سائل الأف�ضل لن�شر املعرفة لو�صولها �إىل
القطاعات االجتماعية كافة ول�سهولة و�إمكانية احل�صول عليها.
ثالثاً� :أظهرت الدرا�سة ب�أن الن�ساء الراغبات باملعرفة حول قانون الأحوال ال�شخ�صية بلغت ن�سبتهن
 82%يف الأرا�ضي الفل�سطينية ،ويوجد هنالك فروق بني الن�ساء يف قطاع غزة يف مدى رغبتهن
باملعرفة حول قانون الأحوال ال�شخ�صية حيث بلغت الن�سبة  ،73%وارتفعت ن�سبة رغبة الن�ساء يف
املعرفة عن قانون الأحوال ال�شخ�صية يف ال�ضفة الغربية والقطاع على حد ال�سواء لت�صل �إىل .86%
رابعاً :تبينّ الدرا�سة �أن موقف الن�ساء الفل�سطينيات من قانون الأحوال ال�شخ�صية هو موقف ميتاز
بالو�سطية وغري راديكايل �سواء بال�سلب �أو الإيجاب؛ مما يف�سر حالة التفاوت والهوة ما بني النخب
الن�سوية والقطاع الوا�سع من الن�ساء ،حيث ن�سبة الن�ساء اللواتي �صرحن �أن هذا القانون غري من�صف
على الإطالق هي �أي�ضا متدنية ولكنها �أكرث من �سابقتها حيث بلغت  4.5%يف الأرا�ضي الفل�سطينية.
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خام�ساً :بينت الدرا�سة وخا�صة يف املجموعات الب�ؤرية طول �أمد �إجراءات املحاكمة �أمام املحاكم
ال�شرعية ،وح�صول قناعة لدى الن�ساء املراجعات يف املحاكم ال�شرعية بعدم و�صول �صوتهن للق�ضاء
لندرة العن�صر الن�سائي بني الق�ضاة وموظفي هذه املحاكم.
�ساد�ساً� :أظهرت الدرا�سة �أن ن�سبة املبحوثات اللواتي يرين ب�أن يكون �سن الزواج � 18سنة ف�أعلى هي
 ،84.6%مقابل ن�سبة  15.4%من املبحوثات ترى ب�أن يكون �سن الزواج دون � 18سنة ،وهذه الن�سبة
تبني حالة من �شبه الإجماع بني الن�ساء الفل�سطينيات على �ضرورة رفع �سن الزواج يف فل�سطني.
�سابعاً :بينت الدرا�سة �أن  86%من املبحوثات ت�ؤيد عقد الزواج مبوافقة الفتاة والويل ،يف حني بلغت
ن�سبة الن�ساء اللواتي ي�ؤيدن �إجراء الزواج مبوافقة الفتاة فقط دون ا�شرتاط موافقة الويل  ،12%وقد
بينت املبحوثات يف املجموعات املركزة �أن وجود الويل يف عقد الزواج يرتبط ب�ضرورات اجتماعية
كاحلماية (العزوة) ومفاهيم ال�شرف والعار .وميكن القول هنا �إن ن�سبة الن�ساء اللواتي ي�ؤيدن ب�شكل
غري مبا�شر �إلغاء الوالية يف الزواج هي ن�سبة متدنية مقابل امل�ؤيدات لبقاء هذه الوالية دون امل�س
بحرية الفتاة يف املوافقة على عقد الزواج �أو رف�ضه ،وبلغت ن�سبة الن�ساء اللواتي ي�ؤيدن اختيار الزوج
للفتاة من قبل والدها ووالدتها ،بغ�ض النظر عن ر�أي الفتاة ،قليلة تكاد ال تذكر ( 0.2%للأم و 0.4%
للأب) وهذا ي�ؤ�شر على وعي الن�ساء ب�أهمية ر�أي الفتاة يف اختيار �شريك حياتها ،وداللة على عدم
�إطالق الوالية يف الزواج مبا يتجاوز ر�أي الفتاة ،وميكن البناء على هذه الن�سب ب�أن غالبية الن�ساء
الفل�سطينيات ل�سن مع �إلغاء الوالية على الفتاة بالزواج ،ول�سن مع �إطالق الوالية مبا ي�ضر بالفتاة
ومي�س حقها يف املوافقة واختيار �شريك حياتها.
ثامن ًا :بينت الدرا�سة ب�أن ن�سبة الن�ساء املبحوثات اللواتي ي�ؤيدن �إبقاء الطالق مرهونا ب�إرادة الزوج
املنفردة هي  ،0.5%مقابل حالة من �شبه الإجماع من املبحوثات اللواتي يرين �أن الطالق يجب �أن
يكون ب�إرادة وموافقة الزوج والزوجة معا ،حيث بلغت هذه الن�سبة  85%يف الأرا�ضي الفل�سطينية،
وبربط هذه النتائج بن�سبة تدين املبحوثات  ،88%والتي كانت ن�سبة مرتفعة جدا مقارنة بعدم
التدين ،قد يظهر تناق�ض ما بني ما ت�ؤيده الن�ساء وحالة التدين خا�صة يف م�س�ألة الطالق الذي
هو م�ش ّرع دينيا على م�صراعيه للرجل ومو�صدا بالن�سبة للمر�أة ،وميكن تعليل ذلك ب�أن امل�شاعر
يعب عن هذه
واحلاجات النف�سية الب�شرية ال يعيقها التدين طاملا �أتيح لإن�سان رجل �أو امر�أة �أن رّ
االحتياجات بتجرد ف�إنه يعرب عنها دون تق ّيد مطلق باحلدود الدينية ،وبالتايل ف�إن �ضمان و�ضع
مطالب الن�ساء يف هذه امل�س�ألة ال يكون �إال يف حالة الطالق الق�ضائي الذي ميكن من خالله تقييد
�إرادة الزوج يف �إيقاع الطالق منفردا ومتع�سفا.
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تا�سعاً :بلغت ن�سبة الن�ساء اللواتي يعار�ضن تعدد الزوجات وب�شدة من حيث املبد�أ يف الأرا�ضي
الفل�سطينية  ،42%يف حني بلغت ن�سبة املبحوثات اللواتي يعار�ضن التعدد من حيث املبد�أ � 25%أي �أن
ن�سبة معار�ضة التعدد من حيث املبد�أ هي  67%مقابل ن�سبة  22%ال يعار�ضن التعدد.
عا�شراً� :أما حول رغبة الن�ساء مبن يكون له احلق يف احل�ضانة عند الطالق �إذا كان هناك �أطفال
ذكور يف �سن احل�ضانة ف�أظهرت الدرا�سة �أن ن�سبة  88%من الن�ساء املبحوثات يف ال�ضفة �أجنب ب�أن
هذا احلق يجب �أن يكون للأم ،بينما كانت  71%يف القطاع ،يف حني �أن ن�سبة �ضئيلة من املبحوثات
�أجنب ب�أن تكون احل�ضانة للأب ( 5%يف ال�ضفة 11% ،يف غزة) ،وعن ذات ال�س�ؤال فيما لو كان
الذي يف �سن احل�ضانة �أطفال �إناث فكانت الإجابة  92%يف ال�ضفة و 82%يف غزة .بالن�سبة �إىل �سن
احل�ضانة ف�أظهرت الدرا�سة وجود فوارق ملحوظة ب�ش�أن ح�ضانة الأطفال �إذا ما كانون ذكورا �أو
�إناثا حيث بلغت ن�سبة الن�ساء اللواتي �أجنب با�ستمرار ح�ضانة الأطفال الذكور �إىل ما فوق � 13سنة
 43%يف ال�ضفة الغربية ،بينما بلغت هذه الن�سبة  22%يف غزة ،وكانت الإجابة ال�ستمرار ح�ضانة
الأطفال الإناث �أكرث حزما وو�ضوحا حيث بلغت الن�سبة با�ستمرار ح�ضانة الإناث �إىل ما فوق �سن 13
�سنة  80%يف ال�ضفة و 78%يف القطاع� .أما فيما يتعلق بر�أي امل�شاركات يف البحث عن احلاالت التي
ت�سقط فيها ح�ضانة الزوجة للأطفال ،تبني �أن زواج الزوجة و�صلت �إىل �أعلى م�ستوياتها  ،76%ومن
ثم عدم رغبة الطفل البقاء مع الزوجة  ،72%تالها مر�ض الزوجة  ،69%و�أخري ًا عمل الزوجة .18%
�إحدى ع�شر :بينت الدرا�سة �أن ن�سبة عالية من الن�ساء املبحوثات ت�ؤيد حق الزوجة يف م�شاركة
الزوج بجميع �أمواله املت�أتية بعد عقد الزواج ،حيث بلغت  82%يف الأرا�ضي الفل�سطينية ،وترتفع يف
ال�ضفة الغربية لت�صل �إىل  85%مقارنة مع قطاع غزة � ،74%أما فيما يتعلق بحق الأرملة مب�شاركة
الزوج املتوفى بجميع �أمواله التي ح�صل عليها قبل وبعد الزواج ،وذلك قبل توزيع الرتكة ،فقد �أيدت
الن�ساء املبحوثات يف الأرا�ضي الفل�سطينية بن�سبة  89%هذا احلق.
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التو�صيات:
على �ضوء اال�ستنتاجات ال�سابقة ميكن �إجمال �أهم التو�صيات التي نرى �ضرورة العمل عليها لالرتقاء
مبكانة املر�أة الفل�سطينية على �صعيد قانون الأحوال ال�شخ�صية فيما يلي:
�أو ًال� :ضرورة رفع م�ستوى املعرفة لدى الن�ساء بقانون الأحوال ال�شخ�صية مبا مي ِّكن الن�ساء
الفل�سطينيات من اال�ستفادة ولو من �أدنى احلقوق التي يكفلها هذا القانون ،وكذلك مبا ي�سهم بدعم
احلركة الن�سوية يف مطالبها لتعديله.
ثانياً :الرتكيز على الو�سائل املرئية وامل�سموعة يف رفع املعرفة بحقوق الن�ساء ،لأنها الو�سائل الأكرث
ت�أثريا يف الو�سط االجتماعي الفل�سطيني وخا�صة الن�ساء.
وتوجه
ثالثاً� :ضرورة �أن تكون النتائج التي خل�صت �إليها الدرا�سة من �ضمن امل�ؤ�شرات التي تقود ّ
عمل احلركة الن�سوية يف �سقف مطالبها لتعديل قانون الأحوال ال�شخ�صية مبا ين�سجم وتطلعات
القطاع الأو�سع من الن�ساء الفل�سطينيات.
رابعاً� :ضرورة ربط مطالب الن�ساء ب�ش�أن الأموال امل�شرتكة املت�أتية بعد الزواج برفع الوعي والت�أييد
االجتماعي لأدوار الن�ساء ،وخا�صة الدور الإجنابي ،وما يرتبط به من عمل منزيل ورعاية وتلبية
احتياجات الأ�سرة بو�صفه عمال �أ�سا�سيا ي�سهم يف الدخل القومي.
خام�ساً� :ضرورة �أن ي�ستجيب امل�ش ِّرع الفل�سطيني حلاجات املجتمع امل�ستجدة ،وخا�صة حاجات
القطاع الأو�سع من الن�ساء عند تعديل قانون الأحوال ال�شخ�صية كي يلبي هذه االحتياجات.
�ساد�ساً� :ضرورة �أن تكون �إجراءات املحاكم ال�شرعية �سريعة ت�ستجيب خل�صو�صية الأحوال ال�شخ�صية
والعائلية ،و�أن يتم زيادة عدد الق�ضاة ال�شرعيني من الن�ساء.
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