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  تقديم

 

التحليلية لحاالت قتل النساء التي وثقها املركز خالل عامي ترددنا في اختيار هذا العنوان لدراستنا 

(، ترددنا ألن االتجاه السائد في كل أنحاء العالم كان يسير نحو التغير واالختالف بسبب 2019-2020)

. لقد طالت آثار تفش ي الوباء 19-، وهي وباء كوفيد2020الكارثة الوبائية التي حلت بالعالم مطلع عام 

دول العالم، وهزت كيان املجتمعات البشرية على اختالفها، وفي كل مجتمع من  وانعكاساته كل

شريحة اجتماعية من تأثيرات الوباء الذي تفش ى بصورة حادة أو  طبقةأو  املجتمعات لم تسلم أي فئة

 وكبيرة هددت استقرار املجتمعات البشرية وأمنها وسالمتها. 

ملجتمعات البشرية، هو أن تتراجع عوامل الخالف الوضع الطبيعي، داخل كل مجتمع، وبين كل ا

واالختالف وتتعزز عوامل االجتماع والجماعية في حال وجود خطر أو كارثة طبيعية تهدد الوجود 

البشري بأسره، وهذه حالة طبيعية وصحية تنطبق على املجتمعات مثلما تنطبق على األفراد 

والصراع لتحل مكانها عوامل االتحاد والتضامن واملجموعات املختلفة. تتراجع كل عوامل التناقض 

، وهو عام التفش ي واالنتشار الواسع 2020ملواجهة الخطر املقبل. وهذا ما بدا عليه الوضع خالل عام 

 . وهذا يالمس الطبيعة البشرية اإلنسانية األصيلة.19-لوباء كوفيد

لسلة من اإلجراءات والتدابير لقد فرض تفش ي الوباء على مختلف الدول، ومنها مجتمعنا، اتخاذ س

الحد من انتشار الوباء، والتقليل من مخاطره وأضراره على صحة وحياة األفراد  إلىالتي هدفت 

والجماعات، وأعلنت حالة الطوارئ بدرجات ومستويات مختلفة. وقد كان في مقدمة تلك اإلجراءات 

العيش في حالة الحجر  إلىواالنتقال تعطيل مختلف جوانب الحياة العامة االقتصادية واالجتماعية، 

الصحي، أو فيما ُسمي "الحجر املنزلي"، وتتلخص هذه الحالة في تقليص تحركات املواطنين خارج 

عموما والتزامهم بالبقاء فيها لفترات طويلة، والحد من خروجهم منها إال لحاالت الضرورة  منازلهم

 القصوى.

ي ظل تفش ي الوباء لم يكن كما أشرنا أعاله، فلم تنعكس حالة ليس من املبالغة القول إن حال النساء ف

التضامن والتعاون العامة السائدة على النساء، فأمام حالة الحجر املنزلي وبقاء األسر في منازلها، كانت 

النساء أكثر املتضررين من فقدان فرص العمل واملعيشة، وبدال من ذلك تضاعفت أعباء العناية 
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املنزلية، فيما لم يحدث أي تغيير في تقاسم أعباء العمل املنزلي مع الرجال، واضطرت باألسرة واألعمال 

تحمل العبء األكبر من عملية تعليم األطفال حين أغلقت  إلى -األعباء األخرى  إلىإضافة -النساء 

الطلبة  املدارس وتحول التعليم إلى التعليم اإللكتروني، حيث لم تقتصر مهام النساء على متابعة التزام

بحضور حصصهم الدراسية عبر الفضاء اإللكتروني، بل تجاوزت ذلك أيًضا باملساهمة في متابعة املهام 

والواجبات املنزلية. كما زادت األعباء االقتصادية على كل أفراد األسرة ولكنها كانت مضاعفة على 

ن على نفقات األزواج الذين النساء على وجه التحديد، خاصة اللواتي يرأسن أسرهن، أو اللواتي يعتمد

توقفوا عن دفع التزاماتهم أثناء الجائحة، وما صاحب ذلك من قرارات "عدم الحبس" لعدم تسديد 

الديون، ما أدى إلى زيادة العنف االقتصادي على النساء، خاصة املطلقات واملهمشات أو العاطالت 

عوبة وصول النساء إلى حقوقهن، أو ذلك مع تعطل املحاكم بسبب الجائحة وص توازى كما عن العمل. 

 املحاكم، ما زاد من املعاناة االقتصادية للنساء.   عدم تنفيذ قرارات

 من أن تكون في  إلىكل ذلك أدى 
ً
تراجع وضعف االهتمام بالنساء صحًيا واجتماعًيا واقتصادًيا، وبدال

ئمة األولويات، وبدال من سلم أولويات الخطط الوطنية الطارئة، جاءت احتياجات النساء في ذيل قا

أن تأخذ مكانتها املناسبة في لجان الطوارئ في مختلف القطاعات وعلى املستوى الوطني، فقد تحولت 

النساء إلى مجرد أداة تستخدم في هذه اللجان والخطط من أجل سد وتلبية احتياجات الفئات 

ء مواقع مناسبة في مراكز صنع والشرائح األخرى. وبشكل عام، فإن تهميش النساء وإقصائهن عن تبو

القرار تفاقما بصورة أوضح. كما تفاقم التمييز والعنف بكل أشكاله ومستوياته ضد النساء، في الوقت 

نفسه الذي تقلصت فيه فرص استفادتهن من مراكز تقديم خدمات اإلرشاد والدعم االجتماعي 

عنية بالعنف ضد النساء السيدة دوبرافكا والنفس ي والقانوني. وكانت املقررة الخاصة لألمم املتحدة امل

سيمونوفيتش قد أشارت مع بداية انتشار جائحة كورنا، إلى أنه "من املرجح جًدا أن ترتفع معدالت 

العنف املنزلي املتفش ي بحسب ما أشارت إليه التقارير األولية للشرطة والخطوط الساخنة. فبالنسبة 

ل املنزل مصدر خوف وسوء معاملة. ويزداد هذا الوضع سوًءا إلى العديد من النساء واألطفال، قد يشك

في حاالت العزل والحجر املنزلي، وعلى جميع الدول أن تبذل جهوًدا جبارة للتصدي لخطر الفيروس، 

ولكن يجب أن تشمل هذه الجهود أيضا النساء واألطفال ضحايا العنف املنزلي، ألن إهمالهم قد يؤدي 

 ، بما في ذلك قتل النساء على يد الشريك الحميم".إلى زيادة العنف املنزلي

قتل النساء، وبدال من أن تلقى النساء اهتماًما 
ُ
ليس هذا فحسب، بل إن قمة املفارقات، هي أن ت

وتقديًرا لهن على دورهن وجهودهن في املجتمع وفي الحفاظ على األسر والعناية بأمورها وتحمل الجزء 



7 

 

الجحود، بل وتلقى التمييز والعنف والخطر الذي يتهدد حياتها. ولم يكن األكبر من أعبائها فإنها تلقى 

ذلك مستغرًبا، أو غير متوقع، حيث نتج عن إجراءات اإلغالقات والحجر املنزلي، بسبب انتشار وتفش ي 

، تضييق الخيارات أمام املرأة وقدرتها على الحركة والتنقل من جهة، وحبسها مع معنفها في 19-كوفيد

بيت، ما فاقم من حاالت العنف األسري املبني على النوع االجتماعي وازدياد حاالت قتل النساء. إطار ال

وكان األمين العام لألمم املتحدة أنطونيو جوتيراس قد شدد في بداية جائحة كورونا على ضرورة توفير 

"ال يقتصر العنف "، مشيًرا إلى أنه 19-"الدعم بشكل خاص لحقوق النساء والفتيات أثناء أزمة كوفيد

على ساحات املعارك، فبالنسبة للكثير من النساء والفتيات يلوح العنف بدرجة كبيرة في األماكن التي 

يفترض أن تكون مالذهن اآلمن: بيوتهن". كما حث الحكومات على وضع النساء والفتيات في قلب ومركز 

 ائية.   ، مشدًدا على أهمية القيادة النس19-الجهود للتعافي من كوفيد

، 2020كان من املفترض أن تتراجع حدة العنف ضد النساء، وأن تتراجع عمليات القتل خالل عام 

لكن الحقائق والوقائع أتت عكس ذلك تماًما، فألول مرة منذ أكثر من عشرين عاًما يتجاوز عدد النساء 

( امرأة وفتاة في 37والفتيات املقتوالت خالل عام واحد حاجز الثالثين ضحية، بل رصدنا مقتل )

 الضفة الغربية وقطاع غزة.

يرات العديدة ( واملتغ2020-2019سوف نستعرض تفاصيل حاالت القتل التي رصدناها خالل األعوام )

املرتبطة بها، ثم نتناول تحليل رؤيتنا لهذا األمر من منطلقات نسوية تؤمن بأهمية املساواة وتنبذ 

جتماعي. وبتسليطنا الضوء مرة أخرى على ظاهرة قتل النساء فإننا العنف والتمييز املبني على النوع اال 

نأمل أن نساهم في كل الجهود التي تسعى إلى القضاء على الظاهرة واجتثاثها من جذورها على طريق 

إحقاق حقوق النساء والقضاء على كل مظاهر التمييز والعنف ضدهن في مختلف مجاالت حياة 

 املجتمع.

 

 رندة سنيورة 

 ديرة العامة امل
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 الفصل األول:

 منهجية اعداد التقرير

 تمهيد

يأتي هذا التقرير في إطار استراتيجية وعمل مركز املرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي من اجل تسليط 

ها وانعكاساتها املختلفة، ووضعها الضوء على ظاهرة قتل النساء، حجم انتشارها وابعادها وآثار 

كقضية عامة ومجتمعية على بساط البحث والنقاش املجتمعي، وعلى طاولة صناع القرار. وتحويلها 

قضية مجتمعية عامة، تحظى باالهتمام املناسب، للسير قدما من أجل ايجاد  إلىمن قضية خاصة 

الثقافي العام او على مستوى تطوير  الحلول واملعالجات للقضاء على الظاهرة، سواء على املستوى 

منظومة التشريعات التي من شأنها التصدي لكافة أنماط السلوك اإلجرامي واملبني على النوع 

 حكام رادعة بحق مرتكبي جرائم قتل النساء.اجتماعي، من خالل سن قوانين توقع اال 

حيث نعرض فيه نتائج  2020-2019التقرير جرائم قتل النساء التي وقعت خالل األعوام  ايتناول هذ

عدد حاالت القتل التي تم رصدها وتوثيقها  عملية الرصد والتوثيق التي قام بها املركز خالل العامين،

والتحصيل  ةوتوزيعها الجغرافي واملعلومات املرتبطة بالضحايا من ناحية االعمال والحالة االجتماعي

وأسباب القتل  ا، والقتلة وعالقتهم بالضحاياألكاديمي وطرق وأدوات القتل التي استخدمت ضدهن

من خالل العمل امليداني في محيط أو  التي تمكنا من رصدها وتوثيقها، سواء من الجهات الرسمية

 والت وظروف ومالبسات قتلهن. وغيرها من املعلومات التفصيلية ملتعلقة بالنساء املقتالضحايا، 

هناك تفاقما وزيادة في عمليات أن  بل وتبين لناضد النساء، جرائم القتل مسلسل  التقرير استمرار بينوي

 19-خاصة التي واكبت تفش ي وباء كوفيدحيث الظروف ال 2020القتل بشكل خاص خالل العام 

( حالة قتل 58) توثيقو  لقد تمكن املركز من رصدواإلجراءات الطارئة التي اتخذت ملحاصرة انتشاره. 

( وهو ما يؤكد استمرار تفش ي 2020-2019وقطاع غزة على مدار عامي ) لنساء وفتيات في الضفة الغربية

 الظاهرة ويسلط الضوء على الفجوات التي ال تزال قائمة في مكافحتها.

يعرض التقرير في فصوله املختلفة البيانات واإلحصائيات واملعلومات املتعلقة بضحايا جرائم القتل، 

أدت اليها، كما يتناول تحليال اوليا لهذه الجرائم مستندا  وظروف ومالبسات حدوثها وبعض لنتائج التي

املناداة  إلىرؤية ورسالة مركز املرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي التي تتبنى الفكر النسوي القائم  إلى
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بالعدالة واملساواة ونبذ كل اشكال وأنواع التمييز واالضطهاد ضد النساء وانتهاك حقوقهن في املجاالت 

صادية واالجتماعية والثقافية واملدنية والسياسية وعلى رأسها حقهن األساس ي الذي نصت عليه االقت

 كل املواثيق واألعراف اإلنسانية في الحياة.

 ويأخذويقدم التقرير كذلك ملخص للنتائج التي توصل اليها التحليل والتوصيات املبنية على ذلك، 

صيات التي أشرنا اليها في تقارير سابقة، ولم تجد طريقها ى بعض التو لبعين االعتبار إعادة التأكيد ع

التنفيذ والتطبيق على ارض الواقع، وبالتالي ال تزال تعيق عملية التصدي للظاهرة واجتثاثها من  إلى

  جذورها.

 نه ال يزال هناكأفي تقارير سابقة بكد عليه أو يؤكد املركز في هذا التقرير أيضا ما كان قد توصل اليه 

 شرنا اليهأاألرقام واإلحصاءات والبيانات املتعلقة بجرائم قتل النساء، وهو ما  يف وتباينات فاختال 

العمل التي تتبعها الجهات املختلفة في الرصد والتوثيق منهجية  ألسباب وعوامل مختلفة اهمهاسابقا 

املركز يعمل في أن  لقضايا قتل النساء، والنطاق الجغرافي الذي تغطيه املؤسسات املختلفة، علما

نطاق جغرافي ومجتمعي يغطي كامل األراض ي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، بغض النظر 

عن التقسيمات واالنقسامات السياسية التي ال تزال قائمة حتى االن، وتعكس ذاتها على طبيعة 

من ناحية الجذور والخلفية األنظمة والقوانين املتبعة والسائدة، ولكنها بالتأكيد مترابطة ومتواصلة 

 الثقافية املجتمعية السائدة. 

على بناء وترسيخ أسس محددة ومنظمة في عملية  ال زلنا خالل عشرين عاما من الرصد والتوثيق نعمل

الرصد والتمكين تمكننا من تعزيز القدرة على التحليل الدقيق للواقع وتقديم نتائج وتوصيات عملية 

ن يساهم في تقليص حجم انتشار الظاهرة على طريق انهائها والعمل بها أ ن تطبيقهاأقعية من شووا

 بالكامل.

عام في رصد وتوثيق  عشرونيزيد عن منذ ما  الذي بنيناهالنهج  العمل بذاتهذا التقرير نواصل في 

ي قتل النساء، وتحليل ما يتم رصده وتوثيقه ليضيف على البناء الذي خطه مركز املرأة لإلرشاد القانون

 . 1من التقارير التحليلية ذات الصلة بقتل النساءواالجتماعي عبر إصداره سلسلة 

                                                                            
 تقارير وأوراق وتحليالت وهي: أصدر املركز سلسلة من الدراسات والتقارير املتعلقة بقتل النساء وهي: 1

  2001دراسة قتل النساء في املجتمع الفلسطيني للدكتورة نادرة كيفوركيان في العام 

  2006-2004تقرير جرائم قتل النساء في فلسطين للدكتورة مليس أبو نحلة للعام 

  2010-2007تقرير نساء بال أسماء لألعوام 

 . تحليل األحكام القضائية الصادرة بحق مرتكبي جرائم قتل النساء. 

  2013-2012تقرير نساء مستباحة أرواحهن، تحليل الحاالت املوثقة في األعوام. 
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 أهداف التقرير

 بعاد والعوامل والتداعيات املختلفة لجرائم قتل ر تحليل من منظور ورؤية نسوية لألتوفي

 النساء في املجتمع الفلسطيني.

  في موضوع جرائم قتل النساء.الرؤية النسوية  إلىتوفير اإلحصائيات والبيانات املستندة 

  تسليط الضوء على أبرز واهم النتائج التي يشير اليها تحليل ظروف ومالبسات قتل

 النساء والفتيات التي تم رصدها وتوثيقها

 تقديم املقترحات والتوصيات التي يمكنها ان تساهم في محاربة الظاهرة 

 منهجية التقرير

وعي للمعلومات والبيانات التي تم رصدها وتوثيقها للنساء يعتمد هذا التقرير منهجية التحليل الن

ملركز في العرض اوهذه املنهجية املتبعة من قبل  (2020-2019)والفتيات املقتوالت خالل األعوام 

 عدة مرتكزات وهي: إلىوالتحليل استندت دائما 

 لتمييز ضد مراجعة وتحليل الدراسات والتقارير السابقة التي تناولت البحث في العنف وا

 النساء عامة كمدخل وارضية لجرائم قتل النساء عموما واملجتمع الفلسطيني خاصة. 

  عرض نتائج الرصد والتوثيق التي قام بها مركز املرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي

 )االستمارات والتقارير والوثائق الداعمة(.

 ة لإلرشاد القانوني واالجتماعي.جلسات نقاش مع مختصين/ات من العاملين/ات في مركز املرأ 

  املتابعة املستمرة والتواصل بين الباحثات امليدانيات ومنسقة البرنامج لتحليل التحديات

 واملعيقات التي واجهتهن اثناء عملية الرصد والتوثيق.

                                                                            

  االت القتل التي رصدها املركز ووثقها جرائم قتل النساء في فلسطين بين الثقافة السائدة ومتطلبات التغيير، حول حتقرير

 2015-2014خالل األعوام 

 ركز تقرير قتل النساء "التمييز والعنف ضد النساء.... تربة القتل الخصبة" وهو تقرير تحليلي تناول حاالت القتل التي وثقها امل

 ( امرأة وفتاة.76ددها )( وع2018-2018خالل الثالث سنوات )
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 آلية التوثيق وجمع املعلومات

يق كل ما يتعلق بجرائم قتل ( من الباحثات امليدانيات على عملية رصد وتوث7يعمل فريق مكون من )

قطاع غزة. وقام املركز الضفة الغربية بما فيها القدس و  النساء في فلسطين، يتوزعن على محافظات

عمل الرصد والتوثيق وآلية جمع  ىعلى مدار السنوات املاضية بتأهيل وتدريب الباحثات امليدانيات عل

ت املجتمعية الرسمية وغير الرسمية كجهاز البيانات واملعلومات من العديد من املصادر واملؤسسا

الشرطة والنيابة العامة ومؤسسات املجتمع املدني املختلفة ووسائل االعالم، واملحيط االجتماعي 

 للفتيات والنساء املقتوالت كالعائلة، األصدقاء والجيران وغيرها من املصادر املتوفرة.

 الرصد والتوثيق ودور الباحثات امليدانيات والتقييم خالل متابعة املركز عبر السنوات املاضية لعملية 

املستمر للبيانات التي يجري جمعها وتوثيقها، وكذلك عملية التقييم املتواصلة ملجريات وتفاصيل 

عمليات التوثيق، فقد حرص املركز على مواصلة تطوير آلية العمل والتوثيق واالستمارات والتقارير 

 ها في سياق عملية جمع املعلومات. عات بجمالتي تقوم الباحثات امليداني

كما يقدم املركز بكل وحداته وفروعه كل التسهيالت والدعم الفني واللوجستي واملعنوي الالزم 

للباحثات لتحفيزهن خالل عمل الرصد والتوثيق والتصدي ألية صعوبات تعترضهن خالل ذلك، 

ن التواصل مع الجهات الرسمية والحصول منها وتزويدهن بكتب ووثائق التغطية الالزمة التي تمكنهن م

ه هناك جملة من املعيقات التي وقفت فإنعلى املعلومات والبيانات الرسمية املوثقة. ورغم ذلك 

املركز والباحثات في جمع املعلومات، وخاصة من املحيط  مباستمرار كتحدي رئيس ي يقف عقبة اما

ة املقتولة، حيث ال تزال الثقافة املجتمعية عموما تحيط الفتاأو  االجتماعي والعائلي املحيط باملرأة

 عمليات القتل بإطار كبير من السرية والخصوصية التي تحد من حجم املعلومات املتوفرة. 

 الصعوبات التي واجهت إعداد التقرير

  عدم وجود توافق مشترك بين األطراف ذات العالقة لألسباب والعواقب املترتبة على

ساء، مما يعيق عملية التحليل الشمولي للظاهرة، واإلجماع على أشكال جرائم قتل الن

تدخل مناسبة، وعكسها في دراسات معتمدة من قبل الجهات الرسمية وغير الرسمية 

 للدقة في تحديد مدى انتشار الظاهرة وتوسعها.

  استمرار االختالف والتباين في األرقام واإلحصائيات، وعدم وجود قواسم مشتركة بين

 األطراف املعنية كافة على تعريف موحد ملصطلح جرائم قتل النساء.
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  ت القتل مما يؤدي استخدام مصـادر متعددة ومنـهجيات مختلفة في رصد وتوثيق حاال

للجرائم، مثل االنتحار، السقوط من مكان مرتفع ...الخ. وهو ما  مختلفتصنيف  إلى

 ينعكس على وضوح حجم الظاهرة وتداعياتها.  

 أو  الحصول على بيانات كاملة متعلقة بقضايا القتل مثل بيانات إنفاذ القانون  صعوبة

مسار إجراءات التقاض ي، وتقتصر املعلومات املتاحة في غالبية األحيان على معلومات 

تخدم أن  تفاصيل واملجريات التي يمكنوال تتضمن الكثير من ال ،عامة جدا وفضفاضة

الحصول على البيانات الكافية  عدمجريات القضايا، و ملالتوثيق والتحليل الالحق  عملية

 إلجراء تقييم موضوعي للخطر املحيط بالنساء.

  عدم رغبة العائالت خاصة واملحيط االجتماعي للمقتولة، و/او عدم تعاونها في توفير

املعلومات الالزمة املتعلقة بجريمة القتل، و/او تقديم معلومات غير صحيحة في أحيان 

 .حثات امليدانيات حول ظروف ومالبسات القتلأخرى للبا
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 عرض

 ومناقشة

 البيانات 
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 :الثانيالفصل 

  البياناتومناقشة عرض 

 مقدمة

، ونرى 2020-2019نتائج الرصد والتوثيق الذي قام به املركز خالل األعوام في هذا الفصل  سنعرض

هذا التقرير يتناول فترة صعبة وثقيلة مرت على املجتمع الفلسطيني إلى أن ة انه من الضرورة االشار 

، ونتائج 19-خاصة واملجتمعات البشرية عامة في ظل الجائحة التي حلت بالبشرية بتفش ي وباء كوفيد

 وانعكاسات ذلك على مختلف جوانب حياة املجتمعات البشرية.

اءات والتدابير التي تكفل تحصين املجتمع والحد من لقد تطلبت الجائحة سرعة القيام باتخاذ اإلجر 

انتشار الوباء، والتقليل من انعكاساته السلبية في مختلف املجاالت، وسرعة التدخل ملعالجة 

نفسه على الدوام فهو يتعلق بمدى تأثير انتشار الوباء  اما السؤال الذي كان يطرح تداعيات.ال

ام لألمم األمين العكان حيث  جتمع املختلفة، وعلى النساء خاصة.واإلجراءات املترتبة عليه على فئات امل

د على أهمية الدعم بشكل خاص لحقوق النساء والفتيات أثناء أزمة شد  قد  شاملتحدة أنطونيو غوتيري

 لوقف عاملي للعنف األ 19-كوفيد
ً
 الحكومات على وضع النساء والفتيات في قلب  سري ، داعيا

ً
ا
 
وحاث

 على أهمية القيادة النسائية. وبالتالي فيجب أن 19-عافي من كوفيدومركز الجهود للت
ً
، ومشددا

 عبر قطاعي 
ً
تستخدم خطط برامج االستجابة والبحوث والتحليالت حول الجائحة املستمرة نهجا

 للمخاطر
ً
 .وحساس للنوع االجتماعي من أجل حماية الفئات األكثر عرضة

أهمها اعالن حالة  ،انتشار الوباء اتخاذ إجراءات الجهود الصحية فقد تطلبت سرعة إلىإضافة 

الطوارئ في فلسطين، واتخاذ قرارات بعزل واغالق الكثير من املناطق الجغرافية والسكنية التي تفش ي 

 2020االغالق شبه الكامل لألراض ي الفلسطينية لفترات متفاوتة خالل العام  إلىفيها الوباء، وصوال 

 والثقافية واالجتماعية والتعليمية.وتعطيل الحياة االقتصادية 

لقد ترتب على هذا الوضع الطارئ الكثير من التغييرات في اساليب وانماط الحياة االقتصادية 

واالجتماعية والتعليمية وطرق وآليات العمل والتواصل، وانعكس كل ذلك على سلوكيات االفراد 

كأحد بير على مراعاة "التباعد االجتماعي" واملجتمعات والتجمعات، وتميزت هذه الفترة بالتركيز الك

بقاء العائالت في املنازل  جل محاصرة انتشار الوباء، وهذا يعني تحديدااهم األساليب املجتمعية من أ
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 كبير األطفال والنساء والرجال وكل افراد العائلة، وهو ما كان له أثراملنازل،  فيترات طويلة متواصلة لف

 قات االسرية وانماط تفاعلها.العالطبيعة وتغييرات على 

مامهن فرص امللقاة على عاتق النساء، وضيقت ألقد ساهمت األوضاع املستجدة في زيادة األعباء 

الترفيه، فتضاعف عبئ العمل املنزلي مع بقاء كل افراد االسرة داخل املنزل، كما تضاعفت الجهود 

تضاعف عبئ العناية بأبنائهن  إلى، إضافة املطلوبة منهن في متابعة انخراطهن في العمل من املنازل 

ذلك أيضا عبئ العناية  إلىالطلبة ومساعدتهم في متابعة الدروس االكاديمية من املنازل، يضاف 

بالظروف الصحية لألسرة والعناية باملرض ى واملصابين، دون ان يترتب على ذلك أي جهد مجتمعي في 

النساء هي الحامل لألعباء األساسية االقتصادية إعادة تقسيم العمل بين افراد االسرة. وبقيت 

الضغوطات النفسية التي واالجتماعية والصحية والنفسية لألسرة. وبات عليها أيضا تحمل نتائج 

 سرة في ظل العزل والتباعد االجتماعي.تعيشها األ 

النساء وتركت األوضاع االقتصادية املستجدة الصعبة بصماتها على النساء خصوصا، نظرا لخسارة 

بسبب تسريح ازواجهن من أعمالهم نتيجة الركود أو  اللواتي يرأسن أسرهن ملصادر معيشتهن،

من معاناة النساء وإضافة األعباء عليهن في  االقتصادي الذي صاحب فترات الحجر املنزلي، وزاد ذلك

 لقات واللواتي توجهنإدارة املنزل وتلبية احتياجات األسرة األساسية. وقد عانت الكثير من النساء املط

لتلقي خدمات املركز القانونية واالجتماعية من عدم قيام األزواج بدفع النفقات لهن وألبنائهن، 

 مضاعفة معاناة النساء خالل الجائحة. إلىوتعطل املحاكم ما أدى 

على ه فإنتحظى النساء بالتقدير واالحترام نتيجة لهذا الدور في هذه الظروف الصعبة، أن  وبدال من

النساء تحملت الجانب السلبي األكبر الناتج عن هذه التطورات، ولم ينخفض العنف أن  العكس يبدو

والتمييز ضدهن، بل ان املؤشرات املتوفرة بينت انه كان بازدياد، حيث سيظهر لنا في التقرير انه خالل 

ألول مرة منذ العام ارتفعت اعداد النساء املقتوالت بصورة لم يسبق لها مثيل، حيث  2020العام 

 ( امرأة وفتاة.37يسجل أكبر عدد من عمليات قتل النساء وهو ) 2000

 الرصد والتوثيق ةأوال: عملي

للنساء في  قتلرصد وتوثيق عمليات  برنامجلإلرشاد القانوني واالجتماعي العمل في  ةواصل مركز املرأ

تولى فريق من الباحثات اما. ك منذ ما يقارب عشرين عاملجتمع الفلسطيني، حيث دأب على ذل

يتم اإلعالن عنها قتل  عمليةامليدانيات في مختلف محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة رصد أي 

حتى من خالل وسائل التواصل أو  من األجهزة األمنية والشرطية املختصة،أو  سواء من وسائل االعالم
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جمع املعلومات والوثائق  إلىتهدف اءات سلسلة من اإلجر االجتماعي. وتقوم الباحثات امليدانيات ب

القتل مكان عملية  إلىمحاولة الوصول  هيتلك اإلجراءات  وظروفها. ولعل اهم بعملية القتل ةاملرتبط

 وبات واملخاطر التي تكتنف ذلك. عصجغرافيا واجتماعيا، رغم ال

على جمع معلومات من  جمع البيانات واملعطيات من الجهات الرسمية تركز الباحثات أيضا إلىإضافة 

املحيط االجتماعي والجغرافي للنساء والفتيات ضحايا القتل، والتركيز بشكل خاص على إفادات من 

أقارب وجيران وأصدقاء الضحايا أنفسهن في محاولة الستكشاف اية معلومات تساهم في وضع اليد 

 على حقائق وظروف ومالبسات القتل وخلفياتها. 

هناك صعوبات وتحديات مختلفة تعيق عمل أن  على ا من اإلشارة في كل مرةال بد لن فإنومع ذلك 

معين من السرية  بإطارالباحثات امليدانيات، سواء من قبل الجهات الرسمية التي تحيط عملية القتل 

من قبل املحيط االجتماعي للضحية، الذي يميل في غالب األحيان أو  ظروف التحقيق،تقتضيها أحيانا 

املركز ف اختراقها. يصعب مغلقةة صبغاالمر طابع من الخصوصية والسرية، وصبغ الحدث ب إعطاء إلى

يرصد ويوثق حوادث وحاالت قتل النساء في ظل العديد من املعوقات، لكن التحقيقات في االحداث 

من  صالحية النيابة العامة وليس املركز، وبالتالي نالحظ التكتم الكبير لدى الضابطة القضائية 

الحقيقة، أو نشر  إلىلنيابة العامة خالل عملية التحقيقات، ما يعيق أحيانا التمكن من الوصول وا

بحد ذاته يجعل من عملية  اهذ الرسمية.املعلومات باعتبار ذلك من صالحيات واختصاصات الجهات 

جمع معطيات واضحة ومحددة عملية صعبة وحساسة، بل تنطوي في بعض األحيان على خطر 

  أنفسهن. تلى الباحثات امليدانياحقيقي ع

بالطبع هذا يجعل عملية التحقيق في الظروف واملالبسات صعبة ودقيقة ومحفوفة بالكثير من 

تدخالت وتحقيقات  إلىالتشابك والتعقيد. ومن هنا ينبع دائما السؤال الذي يؤشر على شبهات تحتاج 

مة قتل أخرى. والسؤال هو: إذا كانت جريأو  ذات نوعية خاصة ومختلفة عن التحقيق في أي عملية

فتاة هي عملية "انتحار" كما يدعي األقارب في بعض األحيان، أو  الحادثة التي يجري توثيقها المرأة

ان هذا االمر بذاته  امامها؟على األقل تعقيدها ووضع العقبات أو  فلماذا يتم تشويش عملية التحقيق،

ثة من هذا القبيل ويستدعي البحث عن السبل املناسبة يطرح شبهات معقولة ومنطقية حول اية حاد

، وهذا اضح لجذور وابعاد ظاهرة قتل النساءوالفعالية للتحقيق في ضوء رؤيا تقوم على فهم كامل وو 

نه كشف املزيد من الحقائق حول الظاهرة، وامليكانزمات التي تكرسها وتعيد انتاجها في مجتمعنا أمن ش

 وسوف نتناول بالتفصيل تركيز خاص على موضوع "االنتحار". تلفة.الفلسطيني بصور واشكال مخ

، حيث بلغ 2020-2019في هذا الفصل بعرض املعلومات األساسية التي رصدناها خالل عامي  مسنقو 

 ( حادثة قتل في الضفة الغربية وقطاع غزة.58عدد الحاالت التي رصدناها خالل العامين )
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افية: حاالت القتل التي تم توثثانيا  يقها، االعداد واملعلومات الديموغر

-2019العامين املاضيين )( حالة قتل لنساء وفتيات فلسطينيات خالل 58تمكن املركز من رصد )

اما عن تفاصيل االحصائيات املرتبطة بهذه في الضفة الغربية، بما فيها القدس، وقطاع غزة.  (2020

 الحاالت فهي كالتالي:

 حسب العامت النساء والفتيات املقتوال 

احدى وعشرون  2019بلغ خالل العام  النساء 2ان عدد حاالت قتل إلىتشير االحصائيات املتوفرة 

خالل  ( حالة37) ما يقارب الضعف إلى( حالة في الضفة الغربية وقطاع غزة. بينما ارتفع هذا العدد 21)

لم تسجل خالل العشرين سنة سابقة  2020تعتبر اعداد النساء املقتوالت خالل العام  .2020العام 

( 19-في اعداد النساء املقتوالت ترافق مع الفترة التي شهدت تفش ي وباء )كوفيد عاملاضية، وهذا االرتفا

من آثاره  محاصرة الوباء والحد إلىتي هدفت وما تبعها من سلسلة من اإلجراءات املجتمعية ال

ئ في األراض ي الفلسطينية، وشملت اغالق شبه وانعكاساته، والتي كان في مقدمتها اعالن حالة الطوار 

كامل للتجمعات الفلسطينية في املدن والقرى واملخيمات، وتعطيل األنشطة الحياتية كافة كالتعليم 

والعمل وحتى املناسبات والزيارات االجتماعية. هذا االمر كان يعني ببساطة بقاء االسر في املنازل 

ع  فإنا لفترات طويلة، وفي العالقة بموضوعن
ُ
ِنفين في نفس الحيز ه يعني بقاء النساء املعنفات مع امل

 ه يمكن القول فإناملكاني الضيق، وهو ما قد يفسر هذا االرتفاع الحاد في قتل النساء. وبصياغة أخرى 

( وأكثرها قسوة وقعت 19-اشد اآلثار واالنعكاسات السلبية لالزمة التي رافقت تفش ي وباء )كوفيدأن 

من خالل القفزات التي شهدناها في مستويات العنف ضدهن، وزياد القتل كأحد أبرز على النساء 

 املؤشرات على حدة ومستوى هذا العنف.

 

 

 

                                                                            
 .2020جع دراسة مركز املرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي، التمييز والعنف ضد النساء تربة القتل الخصبة، حول مفهوم "القتل" را 2
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 حسب العام( 2020-19خالل عامي ) والفتيات املقتوالت ( حول النساء1رسم بياني رقم )

 

 حسب املنطقةالنساء والفتيات املقتوالت 

قطاع  ( بلغت في202-19عدد عمليات قتل النساء عامي ) فإنادناه ( 2رقم )الرسم البياني  كما يظهر في

( حالة. اما 33( حالة خالل العامين، فيما بلغ عدد الحاالت في الضفة الغربية لذات الفترة )25غزة )

، بينما قتل 2019( نساء وفتيات في قطاع غزة في العام 6بالنسبة لتوزيعها خالل السنوات فقد قتلت )

 ( امرأة وفتاة خالل15. اما في الضفة الغربية فقد قتلت )2020( امرأة وفتاة خالل العام 19لقطاع )في ا

 .2020( امرأة وفتاة خالل العام 18بينما بلغ عدد املقتوالت ) 2019عام 

 املنطقة ( حسب2020-19خالل عامي )والفتيات املقتوالت  النساء( حول 2رسم بياني رقم )

 

2019عام 

2020عام 

النساء والفتيات املقتوالت حسب العام
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حسب املنطقة2020-2019النساء املقتوالت عامي 

الضفة الغربية قطاع غزة
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 املقتوالت حسب الحالة االجتماعية والفتيات النساء

( منهن 19انت )ن عزباوات، فيما ك ك( من بين النساء والفتيات املقتوالت 22)أن  تظهر اإلحصاءات

( وواحدة منفصلة 6)طلقات م(، وستة 2واثنتان ارملتان ) ،(2) انتا مخطوبتانمتزوجات، واثنتان ك 

أن  ونالحظ من هذه األرقام لتي جرى رصدها.( من الحاالت ا7(، بينما لم تتوفر معلومات حول )1)

هناك تقارب بين النساء املقتوالت املتزوجات والعزباوات، وهذا يؤشر أوال على حجم الفجوات القائمة 

تيات االسرة بالنسبة للفأن  القتل، وثانيا على إلىبين الزوجين في االسر الزواجية والتي قادت في نتيجتها 

تشكل ألف باء الغاية واهدف من وجودها واستمراريتها،  صدرا للحماية التيالعزباوات لم تكن تعني م

 بل بالعكس شكلت مصدرا للتهديد والعنف والقتل.

 والفتيات املقتوالت الحالة االجتماعية النساء( حول عدد 3رسم بياني رقم )

 

 األكاديميالنساء والفتيات املقتوالت حسب التحصيل 

عليم (، بينما كانت الغالبية منهن في مستوى الت2فتيات املقتوالت كانتا اميتين )اثنتان من بين النساء وال

والتحصيل األكاديمي لدرجة الدراسة الثانوية فاقل، حيث بلغ عدد من كن يدرسن منهن في املراحل 

مستوى التحصيل الدراس ي لدرجة الدبلوم  إلى( امرأة وفتاة. اما من وصلن 35اإلعدادية والثانوية )

 ( منهن.12( نساء وفتيات، ولم تتوفر معلومات كافية حول )9لبكالوريوس فقد بلغ عددهن )وا
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عزباء متزوجة مخطوبة ارملة غير معروف مطلقة منفصلة

النساء املقتوالت حسب الحالة االجتماعية
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 والفتيات املقتوالت حسب التحصيل األكاديمي ( حول عدد النساء4رسم بياني رقم )

 

 النساء والفتيات املقتوالت حسب عدد األطفال

( حالة قتل تبين 27ه في )فإنقتوالت ( من عدد النساء والفتيات امل39حسب املعطيات التي توفرت في )

%( من عدد النساء والفتيات املقتوالت، بينما لم 47وجود أطفال لدى ضحية القتل، أي بما نسبت )

%( من اجمالي املقتوالت، ولم تتوفر معلومات 20( حالة قتل، أي بما نسبته )12يكن هناك أطفال في )

 ( ادناه. 5في الرسم البياني رقم ) ( حالة من حاالت القتل كما يظهر19كافية في )

 والفتيات املقتوالت حسب وجود/عدم وجود اطفال ( حول عدد النساء5رسم بياني رقم )

 

امية
3%

حتى التوجيهي

60%

دبلوم وبكالوريوس

16%

غير معروف

21%

النساء املقتوالت حسب التحصيل االكاديمي

امية حتى التوجيهي دبلوم وبكالوريوس غير معروف

ال يوجد أطفال

يوجد أطفال

غير معروف

حاالت القتل حسب وجود أطفال
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( كان لدى كل منهما 2هناك قتيلتان )أن  فقد أظهرت املعطيات املتوفرة (6اما في الرسم البياني رقم )

لدى كل  ت( من بين القتيال 3وكان هناك )، وقتيلتان اخريان كان لدى كل منهما طفالن، دطفل واح

( 6( أطفال، كما كان هناك قتيلتان لدى كل منهما )4( أطفال، وثالث اخريات لدى كل منهن )3منهن )

( طفال من الذكور 39( )2020-2019أطفال. وبلغ مجموع األطفال للنساء القتيالت خالل األعوام )

لعنف املبني على أساس النوع االجتماعي لوزارة التنمية وقد أكد التقرير االحصائي السنوي ل واالناث.

%( منهن 53( امرأة تم التعاطي مع قضاياهن كان )358انه من بين ) 2020االجتماعية عن العام 

 .3( أطفال3%( منهن لديهن )24أمهات، وان )

 

 والفتيات املقتوالت حسب عدد االطفال ( النساء6رسم بياني رقم )

 

 وفق تصنيف قتل/انتحاراملقتوالت النساء والفتيات 

( 58%( من اجمالي عدد الحاالت البالغة )19( حالة وتعادل ما نسبته )11هناك ) من الناحية الرقمية

انتحار(. في حين -حالة ال تتوفر حولها معلومات كافية لكي يتم تصنيفها وفق هذا التصنيف وهو )قتل

%(، وهي الحاالت التي توفرت فيها 22ما يقارب )( حالة منها تحت بند انتحار، أي 13) تم تصنيف

                                                                            
ء ، قطاع املرأة )قسم: النسا2020وزارة التنمية االجتماعية، التقرير االحصائي السنوي للعنف املبني على النوع االجتماعي للعام  3

 .ماعيضحايا العنف املبني على النوع االجت
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طفل واحد طفلين أطفال3 أطفال4 أطفال6
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. ومن املعطيات الرقمية 4من االهل بان الحادثة كانت حادثة انتحارأو  معلومات من الجهات املعنية

%( تم تصنيفها وفق الية ومنهاج العمل الذي يتبعه 59( حالة وبنسبة تقارب )34هناك ) فإنأيضا 

قوم برصدها وتوثيقها، وكانت هناك حالة واحدة تم تصنيفها املركز في تصنيف حاالت القتل التي ي

فاعل قام بممارسة الخنق،  الذي يؤشر على وجودتحت بند )اختناق( وهو مختلف عن مفهوم )خنق( 

 .(7وهذا ما نراه في الرسم البياني رقم )

املدى الذي  تفاصيل تصنيف حاالت القتل، على األقل وفق إلى( فيشير 8ا في الرسم البياني رقم )ام

تمكنت فيه الباحثات من جمع معلومات من مصادر مختلفة ومتنوعة حول كل حالة من الحاالت. 

( خنق )باليد، حبل، شال، 5( انتحار، )13( حالة واحدة قمنا بتصنيفها تحت باب )اختناق(، )1هناك )

( بسالح ناري، 7دة، )أداة حاأو  ( قتل بالسكين و/9( سقوط من مكان مرتفع، )4حجاب رأس وغيرها(، )

( حاالت بالضرب، سواء 7القول انه عن طريق الخطأ، )أو  سواء تم اإلقرار بانه بشكل متعمد ومقصود

 ( غير متوفر معلومات كافية.11( غرق في بئر، و)1غيره، )أو  مطرقةأو  اليدأو  بالعصا

 

 وفق تصنيف قتل/انتحاروالفتيات املقتوالت  ( النساء7رسم بياني رقم )

 

                                                                            
 سوف نتطرق لهذا الجدل الحقا، سواء فيما يتعلق باالنتحار او أسبابه وظروفه او إذا كان ما نسميه "استنحار" 4

انتحار/وفق تصنيف قتلالنساء والفتيات املقتوالت 

اداة حادة، سالح ناري، ضرب، غرق /اختناق، خنق، سقوط، سكين

غير متوفر/ غير معروف

انتحار
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 وفق تصنيف قتل/انتحاروالفتيات املقتوالت  ( النساء8رسم بياني رقم )

 

 وفق تصنيف من هو القاتلالنساء والفتيات املقتوالت 

( 6( حالة قتل توفرت حولها معلومات كافية وكان القاتل فيها معلوم ومعروف كان هناك)26من بين ) 

%( كان فيها الزوج هو القاتل، وفيما 27النسبة ) %(، بينما كانت23حاالت كان القاتل هو االب بنسبة )

في بقية مجموع  تساوت النسبةبينما ( حالة كان القاتل هو الشقيق. 26%( من اجمالي )15نسبته )

 زوج األخت، ابن، ابن األخ، االهل، الخطيب،حالة قتل واحدة قام بها كل من:  حاالت القتل بواقع

 شقيق الزوج، شقيق زوجة األخ، طليق

 من هو القاتلوفق تصنيف والفتيات املقتوالت  ( النساء9سم بياني رقم )ر 
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أداة حادة

سالح ناري  ضرب غرق في 
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 اداة/ طريقة القتلوفق تصنيف النساء والفتيات املقتوالت 

%( من النساء والفتيات املقتوالت 38( ادناه فقد قتلت )10كما هو مبين في الرسم البياني رقم )

%( 24بواسطة اليدين )خنق، ضرب(، اما في )%( 28، في حين قتلت )بواسطة أداة حادة و/او سكين

 غطاء الرأس.أو  %( من خالل شال10و ) من الحاالت فقد كانت بواسطة سالح ناري 

 

 اداة/ طريقة القتلوفق تصنيف والفتيات املقتوالت  ( النساء10رسم بياني رقم )

 

 لقتلل هل هناك عنف سابقوفق تصنيف النساء والفتيات املقتوالت 

%( من النساء والفتيات املقتوالت 68هناك ما نسبته ) فإن( ادناه 11لرسم البياني رقم )كما يشير ا

أكثر، مقابل أو  من اشكال العنف املختلفةواحد عانت خالل الفترة التي سبقت القتل من شكل 

%( لم يتم رصد عنف سابق لعملية القتل، و/او ربما لم تتوفر املعلومات الكافية حول عدم 32)

 نف سابق للقتل. حصول ع

طلب مساعدة من جهة ما لحمايتها  إلى( فيوضح نسبة النساء اللواتي لجأن 12اما الرسم البياني رقم )

ما  فإن( حالة توفرت حولها معلومات مرتبطة بهذا البند 30من عنف سبق عملية القتل، فمن بين )

دة تمكنها من التغلب على جهات مختلفة من اجل الحصول على مساع إلى%( كن قد لجأن 53نسبته )

28%

38%

10%

24%

طريقة القتل/ اداةالنساء والفتيات املقتوالت وفق تصنيف 

(ضرب-خنق)اليدين  سكين/ أداة حادة غطاء رأس/حبل سالح ناري 
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وأشارت وزارة  أي جهة كانت. إلى%( لم يلجأن، وربما لم يتمكن من اللجوء 47العنف، مقابل ما نسبته )

قد لجأن  2020%( من النساء املعنفات خالل العام 60ما يقارب من )إلى أن التنمية االجتماعية 

( امرأة مع 37ل نفس العام ادخال )للهروب من املنزل بسبب العنف املمارس ضدهن. حيث جرى خال

 5مركز "محور" التابع للوزارة إلى( أطفال مرافقين لهن 6)

 هل هناك عنف سابق للقتلوفق تصنيف والفتيات املقتوالت  ( النساء11رسم بياني رقم )

 

طلب  إلىهل لجأت الضحايا وفق تصنيف والفتيات املقتوالت  ( النساء12رسم بياني رقم )

 العنفمساعدة من 

 

                                                                            
اء ، قطاع املرأة )قسم: النس2020وزارة التنمية االجتماعية، التقرير االحصائي السنوي للعنف املبني على النوع االجتماعي للعام  5

 .نوع االجتماعيضحايا العنف املبني على ال
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 من هي الجهة التي لجأت اليها النساء والفتيات املقتوالت؟

ثالث اقسام رئيسية هي: مؤسسات رسمية وغير رسمية وتشمل  إلىجرى تصنيف هذه الجهات 

ية أجهزة رسمية، بيوت مؤسسات مجتمعية تقدم مساعدات ودعم للنساء املعنفات، الشرطة و/ا

الجهة األخرى فتشمل االهل/ العائلة كاألب واالخ واالخت وغيرها مان للنساء املعنفات، اما الحماية وا

مركز صحي للعالج واإلرشاد النفس ي. أو  مستشفىأو  فهي طبيب من الجهات العائلية. اما الجهة الثالثة

%( من النساء اللواتي 56( نسبة كل منها، حيث لجأت النسبة األكبر )13م البياني رقم )وتظهر في الرس

العائلة واملحيط  إلى%( منهن 25مؤسسات رسمية، ولجأت ) إلىف السابق للقتل تعرضن للعن

 مستشفى نفس ي.أو  طبيب إلى%( لجأن 19االجتماعي، في حين كانت النسبة األقل منهن )

 

من هي الجهات التي لجأت اليها النساء املعنفات للحماية من عنف سابق ( 13رسم بياني رقم )

 للقتل

 

25%

56%

19%

عنف من هي الجهات التي لجأت اليها النساء املعنفات للحماية من

سابق للقتل؟

العائلة/ االهل بيت امان/ مؤسسة/ شرطة

مستفى امراض نفسية / طبيب
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 ثالث
 
 أولية من عرض البياناتواستخالصات ات استنتاج: ا

هناك مجموعة من االستنتاجات والخالصات األولية التي يمكن مالحظتها على الفور عند عرض 

األولية التي تم رصدها وتوثيقها حول قتل النساء والفتيات، ويمكن تركيز هذه البيانات واملعلومات 

 االستنتاجات بما يلي:

 ثالنساء زمن الحروب والكوار 

النساء هن اول  فإنمعطيات عاملية حول قضية التمييز ضد النساء في الثقافة املجتمعية،  إلىاستنادا 

وأكبر املتضررات في زمن الحروب والكوارث االجتماعية والبشرية، وهن اخر املستفيدات في زمن السلم 

-ل فترة جائحة )كوفيدوالرخاء. رغم اننا سنستعرض الحقا بالتفصيل ألوضاع النساء الفلسطينيات خال

 معلومة أولية تؤكد تلك املعلومات التي باتت بمثابة حقيقة إلىهذا ال يمنع من اإلشارة هنا أن  ( اال19

كانت أكثر املتضررات خالل جائحة كورونا. يمكن القول بعد االطالع  اتالنساء الفلسطينيأن  قائمة وهي

داعيات الجائحة كانت على النساء، حيث ارتفع عدد اشد انعكاسات وتأن  (1على الرسم البياني رقم )

( امرأة 37) إلى( امرأة وفتاة خالل العام الذي سبق حدوث الجائحة 21النساء والفتيات املقتوالت من )

 وفتاة خالل العام الذي تفشت فيه الجائحة وما ترتب على ذلك من تدابير وإجراءات مجتمعية.

هناك عدد من القضايا التي  فإنلنساء املقتوالت خالل فترة الجائحة ان هذه القفزة الكبيرة في اعداد ا

ِنف أوال:وهي  برزت  القاتل في نفس الحيز واإلطار املكاني، وهذا ما اتضحأو  قضية وجود الضحية واملع 

 هناك تساؤالت عن املصادر فإن :وثانيا. نتيجته كانت مضاعفة حاالت القتل والعنف ضد النساءأن 

اية لنفسها من كان للنساء االعتماد عليها خالل فترة الجائحة لتوفير الحمأو  تي اعتمدت،الداعمة ال

حول دور املؤسسات املجتمعية على املستوى  هذا االمر يطرح تساؤالت فإن :اوثالثالعنف والقتل 

ظل  العمل في إلىالوطني وقدرتها على التجاوب واالنتقال السريع من العمل في الظروف "الطبيعية" 

، وهذا بالطبع كان له أثر هام في قدرة املؤسسات على الوصول األوضاع والظروف الطارئة املستجدة

املالحظة األبرز هي الدور الهام  فإنوتقديم خدمات الدعم واالسناد للنساء، في هذه القضية تحديدا 

سناد في مختلف الذي تلعبه املؤسسات املجتمعية، الرسمية وغير الرسمية، في توفير الدعم واال 

الجوانب للنساء املعنفات في األوضاع والظروف الطبيعية، وهكذا فقد ثبتت أهمية دورها عند تراجع 

بناء  إلىهذا الدور في األوضاع الطارئة، ومن ناحية ثانية فقد برزت أهمية تنبه هذه املؤسسات 
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تمعية بما في ذلك العمل في استراتيجيات وخطط عمل قادرة على االستجابة للظروف واملتغيرات املج

 والكوارث.والحروب الظروف الطارئة واملستجدة الناتجة عن االزمات 

 19-العنف ضد النساء في ظل جائحة كوفيد

انخفاضا في مستويات العنف  2019أظهرت نتائج مسح العنف االسري في املجتمع الفلسطيني للعام 

% من 29. حيث أظهرت النتائج ان " 2011ق للعام ضد النساء عما كانت عليه األمور في املسح الساب

اللواتي سبق لهن الزواج تعرضن الحد اشكال العنف )النفس ي، الجسدي، أو  النساء املتزوجات حاليا

% تعرضن 18الجنس ي، االجتماعي، االقتصادي( على األقل ملرة واحدة من قبل ازواجهن في فلسطين، 

. وكان 6تعرضن لعنف نفس ي ملرة واحدة على االقل % 57% تعرضن لعنف جنس ي و 9لعنف جسدي، 

 تعرضن الزواج لهن سبق اللواتي النساء %من37 حواليأن  قد بين 2011لعام  مسح العنف االسري 

 غزة قطاع في %51.1 مقابل الغربية الضفة في %29.9 ازواجهن قبل من العنف اشكال الحد

 %،58.6 السيدات هؤالء من األقل لىع واحدة ملرة نفس ي لعنف تعرضن اللواتي نسبة وبلغت

 %11.8 جسدي، لعنف %23.5 اجتماعي، لعنف %54.8 اقتصادي، لعنف تعرضن 55.1%

 .7جنس ي لعنف

 العنف قضايا مع التعاطي تم امرأة (358) بين من انه إلى اشارت فقد االجتماعية التنمية وزارة اام

 نفس ي، لعنف تعرضن منهن %(40) يقارب ما فإن 2020 عام خالل الوزارة مديريات في هنضد

 حرية، حجز %(7.9) وسخرة، اقتصادي عنف %(5.7) جسدي، لعنف %(30) تعرضت بينما

 اشكال من وغيرها اغتصاب %(2.2) الحياة، على عالية خطورة %(2.89) جنس ي، تحرش %(6)

 . 8شربالب االتجار الكتروني، عنف البغاء، على الحض الزواج، على كاإلجبار األخرى  العنف

 تداعيات على التركيز أهمية إلى املرأة مركز تنبه فلسطين في الجائحة تفش ي من مبكر وقت في

 على الخطوات من سلسلة املركز اتخذ فقد ناحية فمن االجتماعي، النوع منظور  من الجائحة

 للنساء واالجتماعي القانوني واإلرشاد واالسناد الدعم خدمات تقديم في عمله آليات صعيد

 املحلي املجتمع صعيد على املركز عمل أخرى  ناحية ومن حقوقهن، واملنتهكة املعنفات لفتياتوا

                                                                            
 .لسطينف-هللا. رام 2019،مسح العنف في املجتمع الفلسطينيالنتائج األولية ل، 9201الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني،  6
 .، النتائج الرئيسية. رام هللا فلسطين2011،مسح العنف في املجتمع الفلسطيني، 2012الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني،  7
اء ، قطاع املرأة )قسم: النس2020ة االجتماعية، التقرير االحصائي السنوي للعنف املبني على النوع االجتماعي للعام وزارة التنمي 8

 .ضحايا العنف املبني على النوع االجتماعي
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 على االهتمام لتركيز املعنية املؤسسات كافة بين والتشبيك التنسيق وتعزيز زيادة اجل من

 التعاطي وكيفية خاص بشكل النساء على السلبية الجائحة وآثار النعكاسات فةلاملخت الجوانب

 الجهات على والتأثير املناصرة وتيرة زياد الثالثة الناحية ومن االجتماعي، النوع منظور  من معها

 واملجاالت النواحي في الجائحة خالل خاصة أولوية النساء إلعطاء الواجب وأصحاب الرسمية

 ادناه. هنا لها سنتطرق  التي الالحقة

 
 
اإلعالن تم يد على البشرية جمعاء، حيث في أرجاء العالم بشكل شد 19-ر انتشار وباء كوفيدلقد أث

آذار كجائحة عاملية، بعد أن هدد حياة وصحة الناس في  11عنه من قبل منظمة الصحة العاملية يوم 

كل مكان، وبعد أن أطلق العنان لسلسلة من العواقب الثانوية الضارة بما في ذلك األزمات االقتصادية 

طالة عن العمل، وزيادة مخاطر العنف املنزلي وتأثر الصحة الوشيكة والتفاقم في ارتفاع معدالت الب

 بشكل خاص على املجموعات والفئات املعرضة  19-النفسية بشكل سلبي. وقد كان تأثير كوفيد
ً
شديدا

للمخاطر والتي كانت هشة وضعيفة من ذي قبل، ومنها النساء الفلسطينيات الالتي كانت عواقب 

بة ومع
 
قدة بسبب البنى الذكورية األبوية داخل املجتمع الفلسطيني الجائحة بالنسبة لهن مرك

 .9واالنتهاكات املستمرة للقانون الدولي اإلنساني من قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي

علـــــــــى انـــــــــه  إلـــــــــى 2020آذار ونهايـــــــــة أيـــــــــار  5أشـــــــــار املركـــــــــز فـــــــــي تقريـــــــــره الـــــــــذي أعـــــــــده خـــــــــالل الفتـــــــــرة بـــــــــين 

عـــــــــــددة، إال أن  هنـــــــــــاك بأشـــــــــــكال مت 19-ة كوفيـــــــــــدالـــــــــــرغم مـــــــــــن تـــــــــــأثر النســـــــــــاء الفلســـــــــــطينيات بجائحـــــــــــ

  وهي: تحديات واجهت النساء أثناء الجائحة واإلغالق

  .تزايد خطر العنف املبني على النوع االجتماعي بفعل عدة عوامل خطر تفاقمت خالل اإلغالق 

  تـــــــــأثر القـــــــــدرة علـــــــــى الوصـــــــــول لنظـــــــــام العدالـــــــــة والقضـــــــــاء بفعـــــــــل اإلغـــــــــالق املؤقـــــــــت للمحـــــــــاكم خـــــــــالل

د تطبيــــــــــق وســــــــــيادة فتــــــــــرة ا إلغــــــــــالق. باإلضــــــــــافة، ـكـــــــــان هنــــــــــاك تقلــــــــــيص الســــــــــتخدام الحــــــــــبس ممــــــــــا هــــــــــد 

 القانون الذي يحمي النساء. 

  .بين الفئات األكثر هشاشة 
ً
 تعمق املحنة االقتصادية خاصة

  اســــــــتمرار انتهاـكـــــــات القــــــــانون الــــــــدولي اإلنســــــــاني مــــــــن قبــــــــل قــــــــوات االحــــــــتالل اإلســــــــرائيلي بمــــــــا فــــــــي ذلــــــــك

 .10 ل للرعاية الصحيةعدم القدرة على الوصو 

                                                                            
       ركز على الرابط:وحقوق النساء في فلسطين، منشور على املوقع االلكتروني للم 19-القانوني واالجتماعي، كوفيد  لإلرشادمركز املرأة  9

https://www.wclac.org/Library/195/ 

 
 نفس املرجع 10

https://www.wclac.org/Library/195/
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خطــــــورة التحــــــديات التــــــي تواجــــــه النســــــاء فــــــي  إلــــــىاشــــــارت احصــــــائيات الخــــــدمات التــــــي يقــــــدمها املركــــــز 

األوضـــــــــــــاع املســـــــــــــتجدة، فمـــــــــــــثال ارتفعـــــــــــــت نســـــــــــــبة االتصـــــــــــــاالت لطلـــــــــــــب االرشـــــــــــــاد والـــــــــــــدعم القـــــــــــــانوني 

واالجتمـــــــــــاعي علـــــــــــى خـــــــــــط املســـــــــــاعدة املجـــــــــــاني التـــــــــــابع للمركـــــــــــز والـــــــــــذي تـــــــــــم توســـــــــــيع النطـــــــــــاق الزمنـــــــــــي 

( اتصـــــــال خـــــــالل الفتـــــــرة مـــــــن الخـــــــامس 670( ســـــــاعة يوميـــــــا ليبلـــــــغ )24) إلـــــــىعملـــــــه فـــــــي فتـــــــرة الطـــــــوارئ ل

مــــــــــن آذار حتــــــــــى نهايــــــــــة أيــــــــــار. امــــــــــا أخطــــــــــر التحــــــــــديات فهــــــــــي ارتفــــــــــاع غيــــــــــر مســــــــــبوق فــــــــــي عــــــــــدد حــــــــــاالت 

، وخـــــــــالل الفتـــــــــرة مـــــــــن منتصـــــــــف نيســـــــــان وحتـــــــــى نهايـــــــــة أيـــــــــار فقـــــــــد بلـــــــــغ معـــــــــدل ةالتهديـــــــــد علـــــــــى الحيـــــــــا

( حــــــــاالت أســــــــبوعيا. هــــــــذا عــــــــدا عــــــــن مختلــــــــف 3ن تهديــــــــد علــــــــى حيــــــــاتهن )اتصــــــــال النســــــــاء للتبليــــــــغ عــــــــ

 اشكال االنتهاكات االقتصادية والصحية واالجتماعية ... وغيرها لحقوق النساء.

بالنســــــــبة للتــــــــدخالت فقــــــــد رصــــــــد املركــــــــز فــــــــي تقريــــــــره سلســــــــلة مــــــــن التــــــــدخالت مــــــــن قبــــــــل املؤسســــــــات 

ة النـــــــــــوع االجتمـــــــــــاعي خـــــــــــالل فتـــــــــــرة الحكوميــــــــــة وغيـــــــــــر الحكوميـــــــــــة التـــــــــــي تأخـــــــــــذ بعـــــــــــين االعتبــــــــــار مراعـــــــــــا

الجائحــــــــــــــة واإلجــــــــــــــراءات املترتبــــــــــــــة علــــــــــــــى مواجهتهــــــــــــــا ـكـــــــــــــإعالن حالــــــــــــــة الطــــــــــــــوارئ واالغــــــــــــــالق، وشــــــــــــــملت 

اإلجـــــــــــــــــراءات تـــــــــــــــــدخالت وإجـــــــــــــــــراءات قانونيـــــــــــــــــة وصـــــــــــــــــحية واجتماعيـــــــــــــــــة وغيرهـــــــــــــــــا كتخصـــــــــــــــــيص وزارة 

أصــــــــدر وزيــــــــر التنميــــــــة الصــــــــحة خــــــــط مجــــــــاني عــــــــام الســــــــتقبال االتصــــــــاالت بخصــــــــوص الوبــــــــاء. فيمــــــــا 

 قــــــــــرار 
ً
يــــــــــواء للنســــــــــاء ضــــــــــحايا العنــــــــــف كــــــــــل فــــــــــي حــــــــــول ضــــــــــرورة تــــــــــوفير الحمايــــــــــة واإل  2020ذار آ 9فــــــــــي  ا

عــــــــــــن قائمــــــــــــة بأســــــــــــماء وأرقــــــــــــام هواتــــــــــــف ملقــــــــــــدمي الخــــــــــــدمات للنســــــــــــاء وإعــــــــــــالن الــــــــــــوزارة  ،همحافظتــــــــــــ

 ضـــــــــــاء األعلـــــــــــى سلســـــــــــلة مـــــــــــن القـــــــــــرارات التـــــــــــيالعنـــــــــــف، فيمـــــــــــا اتخـــــــــــذ مجلـــــــــــس القواألطفـــــــــــال ضـــــــــــحايا 

 ن االجراءات التي سجلها املركز في تقريره املشار اليه. تستجيب للحالة الطارئة... وغيرها م

بعض هذه القرارات كان عاما ولم يكن واضحا كيفية التنفيذ، كما أن  لكن املركز بين في تقريره أيضا

تسجيل القضايا  ساهمت اجراءات أخرى في تعطيل العمل في القضايا التي يتابعها املركز، فمثال توقف

 وكذلك نظر  ة،الشرعي
ً
 210مواعيد، فعلى سبيل املثال تعطلت  واملحدد لها القضايا املسجلة مسبقا

 قضية كانت مرفوعة من قبل املحاميات في مركز املرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي قبل 

 عالن اإل إ
ً
و تكون قضايا طالق أأطفال أو  هذه القضايا بأغلبيتها قد تكون نفقات زوجات ن  أ غالق، علما

 .11و مشاهدة صغارأحضانة صغار و قضايا أ
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وقد سجل املركز جملة من املمارسات الجيدة التي رأى فيها استجابة ملتطلبات التعامل مع الجائحة 

من منظور النوع االجتماعي، كما سجل اجمال للعقبات التي رأى انها اعاقت التدخالت املختلفة 

 ملواجهة العنف االسري فيما يلي: 

 حة وخطط إلدارة املخاطر تيهئ مقدمي الخدمات للعمل بشكل عدم وجود إجراءات واض

ر التحويل 
 
البيوت اآلمنة خالل  إلىمستجيب للظروف االستثنائية التي تمر بها النساء، وتأخ

 الفترة األولى من إعالن حالة الطوارئ.

 لم تكن قضايا العنف األسري على سلم أولويات الحكومة في خطط االستجابة ملجابهة الوباء ،

 ولم يكن هناك معلومات واضحة للنساء املعنفات من الجهات الرسمية لطلب املساعدة.

  الظروف االقتصادية الصعبة التي تعاني منها النساء املعنفات والتي جعلت العديد منهن يقبل

بالبقاء بالبيئة العنيفة لعدم توفير دخل لها أو ألطفالها ملواجهة الظروف الصعبة خاصة في ظل 

 النفقات.توقف 

 .تعطل املحاكم الشرعية وأثره على قضايا النساء وحقوقهن االقتصادية 

  عدم توفر وسائل مواصالت عامة تمكن النساء من الخروج من املنزل لطلب املساعدة، خاصة

في القرى واملناطق املهمشة، ووجود العديد من الحواجز التنظيمية جعلت النساء تتردد بمغادرة 

 ملتواجدة فيه لعدم قدرتها عن اإلفصاح عن سبب املغادرة.التجمع السكاني ا

  إغالق املحاكم النظامية والشرعية مما أعاق مسار العدالة وحال دون توفير الحقوق القانونية

 للنساء املعنفات.

  عدم توفير بدائل ألوامر الحبس ومنع املحكوم عليهم من التهرب من أداء التزاماتهم املالية تجاه

ضايا النفقات، ورفض بعض األزواج املحكوم لهم بمشاهدة من إرجاع أطفالهم لألم أسرهم في ق

الحاضنة خالل فترة الجائحة، وعدم قدرتها على مالحقته من خالل الشرطة لعدم وجود أوامر 

 حبس خالل هذه الفترة.

 خوف النساء املعنفات من طلب املساعدة بسبب تواجد املعتدي بشكل دائم في الحيز الخاص؛ 

تردد النساء  إلىحيث أن  تواجد املعتدي في هذا الحيز الخاص أدى بشكل مباشر أو غير مباشر 

 من ردة فعله في حال اكتشف أمرهن.
ً
 املعنفات في طلب املساعدة خوفا

  تشكل النساء نسبة كبيرة من مقدمي الخدمات، وهذا يلقي على عاتقهن مسؤوليات مزدوجة

 سؤولياتهن األسرية من جهة أخرى.تجاه مهامهن بالعمل من جهة، وم
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  غياب النساء عن مواقع صنع القرار وتشكيالت لجان الطوارئ في املناطق املختلفة؛ إن  إغفال

ر بشكل كبير على فرص النساء في 
 
دور النساء في تشكيلة لجان الطوارئ في املناطق املختلفة، أث

 .12املناطق النائية في طلب املساعدة في حال تعرضهن للعنف

فــــــي اعلـــــــى درجاتهــــــا خـــــــالل  تشـــــــدة وطــــــأة انعكاســــــات الجائحـــــــة علــــــى النســـــــاء بقيــــــ فــــــإنرغــــــم كــــــل ذلـــــــك 

 ،2020 العــــــــام خــــــــالل هفإنــــــــ، وبــــــــالتركيز علــــــــى جــــــــوهر دراســــــــتنا هنــــــــا وهــــــــو قتــــــــل النســــــــاء 2020العــــــــام 

 ذتهااتخــــــــــ إجــــــــــراءات مــــــــــن رافقهــــــــــا ومــــــــــا 19-كوفيــــــــــد وبــــــــــاء تفشــــــــــ ي مــــــــــع تزامنــــــــــت التــــــــــي الفتــــــــــرة وهــــــــــي

 علــــــــــى بــــــــــل تراجعــــــــــا، يشــــــــــهد لــــــــــم العنــــــــــف فــــــــــإن الوبــــــــــاء، تفشــــــــــ ي واجهــــــــــةمل الفلســــــــــطينية الحكومــــــــــة

 انــــــــــه إلـــــــــى 2020 لعـــــــــام الرصـــــــــد ارقـــــــــام اشـــــــــارت حيـــــــــث ازدادت قـــــــــد العنـــــــــف نســـــــــبة فـــــــــإن العكـــــــــس

 عـــــــــــرض فـــــــــــي اوضـــــــــــحناه مـــــــــــا وفـــــــــــق غـــــــــــزة وقطـــــــــــاع الغربيـــــــــــة الضـــــــــــفة فـــــــــــي وفتـــــــــــاة امـــــــــــرأة (37) قتـــــــــــل

لنســــــــبة هــــــــي األعلــــــــى علــــــــى وتعتبــــــــر هــــــــذه ا (.1) رقــــــــم البيــــــــاني الرســــــــم فــــــــي أعــــــــاله اإلحصــــــــائية البيانــــــــات

( املقتــــــــوالت 149(. حيــــــــث انـــــــه مــــــــن بـــــــين مجمــــــــوع عـــــــدد االنــــــــاث ال )2020-15مـــــــدار الســــــــتة ســـــــنوات )

وهــــــــــي تعــــــــــادل مــــــــــا  2020( مــــــــــنهن قــــــــــتلن خـــــــــالل الســــــــــنة األخيــــــــــرة 37خـــــــــالل الســــــــــنوات الســــــــــتة هنــــــــــاك )

 % من العدد اإلجمالي.25نسبة 
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 حدةرغم اختالف النظم السياسية فإنها تلتقي حول ثقافة وا

أحد اهم الخالصات التي يمكن الخروج بها هي انه رغم  فإن( 2عند االطالع على الرسم البياني رقم )

اختالف النظم السياسية في الكثير من األمور اال انها تلتقي عند قضية واحدة على األقل، وهي قضية 

مجتمعنا  فإنلعامة التمييز ضد النساء وما ينتج عنه من عنف بصور واشكال مختلفة. من الناحة ا

حالة من االنقسام السياس ي حيث سيطرت حركة حماس على  2007الفلسطيني يعيش منذ العام 

مقاليد السلطة في قطاع غزة، بينما استمرت السلطة الفلسطينية في السيطرة على مناطق الضفة 

للحكم في مناطقها الغربية، وأصبح على مر الزمن لكل سلطة من هذه السلطات مالمح رئيسية إلدارتها 

 من الناحية السياسية والقانونية. 

هناك تشابه فيما يتعلق بقضية العنف والقتل ضد النساء، حيث تعود األصول أن  رغم ذلك فاملالحظ

التأثر بالثقافة املجتمعية السائدة في املجتمع الفلسطيني عموما من أو  االنحياز إلىفي هذا املوضوع 

طريركية تقوم على التمييز ضد االناث لصالح الذكور في كل مجاالت الحياة، حيث كونها ثقافة ابوية ب

الحقوق والعنف والقتل وتعزز عالقات السيطرة والقوة بينهما لصالح الذكور، وهو ما يكرس انتهاك 

في الضفة الغربية وقطاع  2020-2019( حالة قتل خالل عامي 58فمن بين مجموعة ) ضد النساء.

خالل العامين. وهو ما يؤكد على صحة  ( في الضفة الغربية33حالة في قطاع غزة، و) (25غزة بتقاسم )

ها تمعارض إلىالنظام السياس ي يميل أكثر لصالح الثقافة املجتمعية السائدة، وليس أن  االستنتاج

 والعمل على تغييرها.

نين دولة الخط األخضر، وفي ظروف أنظمة وقوا لوحتى بين الفلسطينيين الذين يعيشون داخ

االحتالل املختلفة واملتباينة جوهريا عن األنظمة والقوانين السائدة في الضفة الغربية وقطاع غزة فيما 

ثقافة التمييز والعنف والقتل ضد النساء  فإنيتعلق بالتمييز والعنف والقتل ضد النساء، حتى هناك 

تائج مشابهة من ناحية العنف ن إلىفي تقريرها االخير  13تفرض نفسها، حيث اشارت مؤسسة "كيان"

 وقتل النساء. 

                                                                            
األخضر،  ل الخطخالل شهر نيسان املاض ي تقرير تحليلي حول قتل النساء بين الفلسطينيين داخ أصدرنسوي"  تنظيم-كيان" 13

 امرأة فلسطينية داخل الخط األخضر. 96( 2020-2011انه قتلت خالل السنوات ) إلىوأشار التقرير 
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 العنف والقتل يطال كل النساء

ال يقتصر العنف ضد النساء على فئة عمرية محددة، كما انه ال يقتصر على النساء من شرائح 

إلى أن ( أشار 3غير املتعلمات. فالرسم البياني رقم )أو  النساء املتعلماتعية محددة، وال على اجتما

النساء والفتيات العزباوات واالرامل واملطلقات واملنفصالت وحتى املخطوبات وغيرهن من العنف طال 

( فقد شمل القتل ضد النساء نساء اميات، ونساء ذات 4الفئات االجتماعية. اما الرسم البياني رقم )

تعليم اعدادي وثانوي ونساء ذات تحصيل أكاديمي جامعي. وهذا يدحض تلك املقلة التي يحاول 

كان سببا في "تمردهن" على الثقافة املجتمعية وبالتالي كانت  خروج النساء للتعليمأن  لبعض تسويقهاا

 سببا في استمرار العنف والقتل ضدهن، وتصوير االمر وكأن النساء هن السبب في العنف ضدهن. 

 

 2019-( 1رقم )- 14ب.ع()

 األضعف للقتل" "النساء هن الطرف

احدى محافظات  وتعيش مع زوجها وعائلتها في (، متزوجة56لعمر )من ا )ب.ع(املغدورة  تبلغ

األبناء، من بينهم أبناء معاقين تتولى مع زوجها رعايتهم واالهتمام ام لعدد من ، الضفة الغربية

 بشؤونهم. كان هناك خالف بين زوجها وشقيقه حول قطعة ارض تخص العائلة. 

في  اعالن وفاة املغدورة، واستقبلها زوج املغدورة وابنه زارت الباحثة امليدانية العائلة بعد شهر من

بيتهم وشرحوا تفاصيل حادثة القتل واملالبسات التي أحاطت بها. انتظرت الضحية عودة زوجها 

اعدت لهم طعام اإلفطار وانتهت من أن  من عمله في ارضه لالهتمام برعاية األبناء املعاقين، وبعد

هاب لشراء احتياجات للعائلة. كان القاتل، الذي يسكن بجوارهم اعمال املنزل غادرت البيت للذ

مرت من امامه، بادرها من الخلف بضربة من أن  قد جهز سكين حادة وانتظرها امام منزله، وبعد

صدرها،  إلىطعنات  10سكينه فوقعت ارضا، ثم جلس فوق صدرها واستمر في توجيه أكثر من 

ال يقتلها ويبقيها على قيد أن  ينقذها، وتتوسل للقاتل وكانت هي خالل ذلك تصرخ وتستنجد بمن

 الحياة ألجل رعاية أبنائها املعاقين، اال انه ستمر في الطعن دون رحمة.
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وحين خرج زوجها وابنها على صوت صراخها، وكذلك بعض الجيران وجدوا القاتل ال يزال جالسا 

أحد مستشفيات  إلىاف، وتم نقلها على صدرها وسط بركة من الدماء، اتصلوا مع الشرطة واالسع

مستشفى آخر في محافظة اخرى لخطورة  إلىاملحافظة بحالة خطيرة، ومن هناك تم تحويلها 

إلى حالتها وأجريت لها عدة عمليات جراحية، وبقيت في غرفة العناية الحثيثة ملدة تقارب الشهر 

 .2019توفيت. نهاية آب أن 

ها هذه االحداث للباحثة امليدانية في املركز التي زات بيت روى زوج املغدورة وابنها وشقيق زوج

العائلة، وحدثوها عن غدر شقيقهم لزوجته دون ذنب اقترفته. وحدثوها أيضا انه ال تزال تجري 

 أن إلىفي تلك االثناء محادثات إلجراء "صلح عشائري"، وأطلعوها على التقارير الطبية التي اشارت 

نازل عن الحق القانوني في محاكمة القاتل. نيابة املحافظة بدورها على عدم التأصرت العائلة 

تعاونت في تقديم املعلومات املتوفرة من تحقيقاتها حول الحادثة التي اكدت رواية العائلة، حيث 

 سبب الوفاة يعود لطعنة اخترقت جدار القلب.أن  افاد تقرير الطب الشرعي

 آثار ونتائج العنف

مختلف  إلىشكاله املختلفة ونتائجه ليس على النساء فحسب، بل تمتد تنعكس آثار العنف بأ

النساء هن املتأثر والخاسر األكبر نتيجة العنف، لكن أن  املؤسسات والهيئات املجتمعية. صحيح

%( 17.46دفع ) إلىاآلثار الصحية واالجتماعية والنفسية وغيرها تطال كل املجتمع. فقد أدى العنف 

%( من 59.81%( منه برضوض وكسور وجروح، وهروب )6.46نتحار، وتسبب ل )اال  إلىمن النساء 

 إلىمرض جسدي، وأدى  إلى( 2.15%( منهن، و)8.37املعنفات من املنزل، وتسبب في امراض نفسية ل )

ادمان الكحول واملخدرات واعاقات جسدية... وغيرها من  إلى، وكذلك 15العمل في البغاء إلى%( 1.20)

 تقتصر على النساء فحسب، بل تشمل كامل املجتمع اآلثار التي لن

 حماية االسرة من العنف

تعمل العديد من املؤسسات النسوية والحقوقية، وحتى بعض الهيئات واملؤسسات  2008منذ العام 

الرسمية على بلورة "قانون حماية االسرة من العنف"، وجاء ذلك كمحصلة وخالصة لتجارب عملها 
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هناك حاجة لوجود مثل هذا القانون الذي أن  يا العنف االسري والتي اكدتلسنوات طويلة في قضا

يساعد في حماية كل افراد االسرة، وخاصة الفئات األضعف فيها وهم النساء واألطفال، بل ويساعد 

في حماية كل االسرة واملحافظة على تماسكها. كما يساعد أيضا في توفير الحماية والدعم واالسناد 

الجتماعيين واملؤسسات العاملة في هذا املجال، ويوفر بيئة مناسبة القتالع العنف االسري للعامليين ا

 بكل صوره واشكاله.

وعلى مر السنوات تبلورت صيغة مقترحة محددة لهذا القانون تناقلتها الجهات الرسمية بالنقاش 

قد تعرضت املؤسسات نها حتى اآلن ال تزال قيد املصادقة واالقرار، وفي ذات الوقت فكوالبحث، ل

العاملة في هذا املجال لسلسلة متواصلة من الهجوم والتحريض بل والتهديد نتيجة عملها في هذا 

املؤسسات النسوية والحقوقية في سعيها إلقرار قانون حماية االسرة أن  املجال. وجرى الترويج لفكرة

 كما للمجتمع الفلسطيني. سري ها تريد هدم االسرة الفلسطينية وتفكيك التماسك اال فإنمن العنف 

غياب وجود قانون عقوبات فلسطيني رادع لجرائم قتل النساء يساهم في استمرار وجود مثل هذه أن 

 الجرائم.

العنف  فإنعكس ذلك تماما.  إلى( تشير 6( ورقم )5حقيقة األرقام الواردة في الرسوم البيانية رقم )

( امرأة وفتاة 39ك االسرة الفلسطينية. فمن بين )ضد النساء واألطفال هو فقط الذي يهدد تماس

( من بين الضحايا كان 27هناك )أن  مغدورات وتوفرت معطيات كاملة حول ظروفهن االسرية تبين

( أطفال وفق ما يظهر في 6بعض الحاالت وصل عدد أطفال الضحية املقتولة ) يلديهن أطفال. وف

( طفل في اسر الضحايا. سوف 39وجود ما مجموعه ) إلى( فيشير 6(. اما الرسم رقم )5الرسم رقم )

رعاية وعناية خاصة من املؤسسات املجتمعية املختلفة ملساعدتهم على  إلىيحتاج هؤالء األطفال 

التغلب على بعض الصعوبات التي سينشأون عليها نتيجة قتل امهاتهم. وفي الغالب ستبقى وصمة قتل 

 .م الكثير من املشكالت النفسية واالجتماعيةامهاتهم تالحقهم طوال حياتهم مسببة له

كل افراد االسرة  قانون يحمي يكن هناككل هذه املخاطر ستبقى قائمة وتتفاقم طاملا لم  فإناذن 

واألطفال. ومن هذا املنطلق ويجنبهم الوقوع في مخاطر وانعكاسات العنف والقتل الواقع على النساء 

لتحريضية ضد قانون حماية االسرة من العنف واملؤسسات ه يمكن دحض كل تلك الرواية افإنأيضا 

والهيئات الداعية إلقراره، بل ربما يجدر التفكير بتوجيه التقدير واالحترام ملن يعمل على اجتثاث 

 جذور هذا العنف الذي يشكل التهديد الحقيقي لألسرة واملجتمع عموما.
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 2019-( 3رقم )- 16)د.ق(

 "االنتحار"

عاما، طلبت من عائلتها في ساعات العصر في شهر رمضان شراء جهاز  16من العمر  فتاة تبلغ)د.ق(  

اتصال نقال لها، لكن العائلة رفضت ذلك، وذهب االب واالم للنوم، افاق االب واالم من نومهم بعد 

ملفوف ما يقارب الساعة على ذلك، وحين مرت من جانب غرفة ابنتها وجدتها ملقاه على األرض وحبل 

الغرفة وقد وقع جزء من اسمنت  اإلضاءة وسط ، ومن الطرف االخر مربوط في ملبةاقبتهحول ر 

السقف مع اللمبة ، بدأت االم بالصراخ ، نهض االب من النوم، وبدا ايضا بالصراخ وحمل ابنته 

املستشفى وبعد  إلىوتوجه للخارج، جاء على الصراخ أخوته املجاورين له بالسكن، وتوجهوا فورا 

 الفتاة فارقت الحياة تقريبا قبل ساعتين أي السادسة عصرا تقريبا.أن  السريري تبينالفحص 

تعاونت العائلة مع الباحثة امليدانية بحضور والدة الضحية وخالها، كان الحزن باديا على العائلة، 

ية وقد افاد بان الضح إلكمالها،مقابلة الباحثة واعطت لشقيقها االذن ولم تتمكن االم من إتمام 

ات املتميزات في العائلة وكونه يسكن بجانبهم فهو مطلع بشكل كبير على حياتها، مميزة فتيال كانت من

 أصغردرسة وهي املذكية، ومتفوقة في دراستها ومن أوائل الطالبات في تة لالنتباه فهي طفلة وملف

مدللة العائلة  يوه ،وظائف جيدةكلهم حاصلين على شهادات عليا ويعملون في و تها ااخوانها واخو 

وجاءت الضحية ومعها كل ما تم  شقيقته قبل ليلة من الحادثة،في بيت . افاد بانه كان وخاصة االم

رفض أن  واكد خال الضحية من مالبس وهدايا قيمة.عيد تحضير لله لها من قبل والدتها للؤ شرا

ام ثار غضبها، وربما ارادت القياالهل لشراء جهاز االتصال لها في اليوم التالي، وهي الطفلة املدللة، ا

 ببعض الحركات لتثير انتباههم، لكن لألسف حدثت املأساة ووقع ما لم يكن متوقعا.

وكيل النيابة في تلك املحافظة تعاون مع الباحثة امليدانية بصورة كبيرة، وقدم كل املعلومات 

الحادثة فور تلقيها البالغ الضرورية التي اكدت الرواية، حيث باشرت النيابة بفتح ملف تحقيق في 

من املستشفى الذي نقلت اليه جثة الفتاة، واستدعاء الطبيب الشرعي وتكليفه بالقيام بالكشف 

الظاهري على الجثة وتحويلها للتشريح. واكد الكشف الظاهري عدم وجود أي آثار للعنف على جسد 

املربوط على عنق الضحية،  الضحية، وكذلك نتائج التشريع، وان سبب الوفاة هو الخنق بالحبل

وهو فعل ذاتي دون أي مساعدة من أحد. تم استدعاء افراد العائلة للتحقيق، ولم يكن هناك أي 

 شبهات جنائية، وتم اغالق امللف بعد ما يقارب أربعة شهور من الحادثة عند نتيجة "االنتحار".
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 االسرة مصدر االمن والحماية ام مصدر للعنف والقتل؟

يرات الكثيرة التي مفهوم االسرة في املجتمعات البشرية عموما، واالختالف في اهداف ومهام رغم املتغ

االسرة ال أن  االسرة وحجمها وامتدادها اال انه من املتعاف واملتفق عليه على مستوى العالم باسره

الدعم والرعاية تزال تشكل العالم األول واالساس ي الذي ينشأ في االفراد بداية حياتهم، وفيها يتلقون 

وغيرها، وان ما ينشأ عليه االفراد في اسرهم  ةالصحية واالجتماعية واالقتصادية والنفسية والتعليمي

هذا االمر أن  يشكل ذواتهم وشخصياتهم وسيبقى يحمل تأثيراته عليهم طوال حياتهم. لكن املفارقة

مصدر قلق  إلىالعنف االسري  يتحول العكس تماما فيما يتعلق بالنساء والفتيات، حيث  إلىيتحول 

 في باملعنى البيولوجي.أو  وتوتر وكبت وقمع للذوات، وقتل للمرأة كانسان سواء باملعنى االجتماعي العام

%( من الحاالت التي عرف فيها ُعِرف فيها 23االب كان القاتل في )أن  ( يظهر9الرسم البياني رقم )

خ/ الشقيق، وفي حاالت أخرى كان القاتل هو: األخت، %( كان األ 15%( كان الزوج، )27القاتل، وفي )

القتلة هم  فإناالبن، ابن األخ، االهل، شقيق الزوج، شقيق زوجة األخ، طليق وحتى الخطيب. اذن 

العنف والقتل ينفي الصفة اإلنسانية واألخالقية وراء  فإن"االقربون"، وهم في نطاق االسرة. وهكذا 

بة لكل املبادئ واالخالقيات والديانات واملواثيق واملعاهدات اإلنسانية وجود االسرة التي تشكل بالنس

 مصدرا للرعاية والعناية واالستقرار النفس ي واالجتماعي. 

%( فقط من النساء املغدورات 25ما نسبته )أن  ( حيث تبين13يعزز هذا االنطباع الرسم البياني رقم )

مصادر الدعم للتغلب على العنف السابق  كأحدلعائلة ا إلىاللواتي عانين من عنف سابق للقتل لجأن 

مؤسسات مجتمعية حكومية واهلية  إلى%( ممن عانين من عنف سابق 56للقتل، في حين لجأت )

أو  وحتى بالنسبة لتلك الحاالت التي جرى تصنيفها وفق املصادر املختلفة بان القاتل مجهول وخاصة. 

ة الجهات املختلفة املختصة وأصحاب الواجب من في مسئوليهذا ال ين فإن في ظروف غامضة،

املؤسسات الرسمية وغيرها من واجب البحث والتحقيق لكشف الظروف واملالبسات واماطة 

 غامضة.أو  الغموض عن أي عملية قتل مجهولة

ه يضاف هنا عبئ تخيل فإناما في ذات اإلطار وبالعالقة مع اعداد األطفال في االسرة املنكوبة بالقتل، 

لظروف االسرية التي سينشأ فيها كل هذا العدد من األطفال، وماذا ستشكل االسرة بالنسبة لهم، وهل ا

 ستكون مصدرا لألمن واالستقرار؟ ام مصدرا للقلق والتوتر وعدم االستقرار النفس ي واالجتماعي؟
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 2019-( 7رقم )- 17)ا.غ(

 "القتل العائلي"

عائلتها في احدى محافظات الضفة الغربية، تحولت  ( عام، وتسكن مع21)ا.غ( تبلغ من العمر )

قضية رأي عام، وانتشر خبر مقتلها بسرعة،  إلىخالل وقت قصير بعد اإلعالن عن مقتلها 

وتداولت وسائل االعالم ومواقع التواصل االجتماعي الكثير من املواد واالخبار حول تفاصيل 

قصة نشرها  إلىراد عائلتها. وتعود تفاصيل ( من اف3وظروف ومالبسات مقتلها. شارك في مقتلها )

لصور لها مع خطيبها عبر مواقع التواصل االجتماعي، وأثارت تلك الصور حفيظة بعض افراد 

نقلها للمستشفى مصابة بعدة إصابات أدت في  إلىعائلتها، وسرعان ما تفاعلت االحداث التي أدت 

 وفاتها بعد عدة أيام. إلىالنتيجة النهائية 

بعض افراد عائلتها مارسوا ضربها بحجة وجود "جن" في جسدها تسبب أن  تفاصيل املتداولةوفي ال

لها في قيامها بسلوكيات خارجة عن إطار "التقاليد"، حيث حاولوا حسب ادعائهم القيام بمهمة 

اخراج الجن من جسدها، واستعانوا في هذه املهمة بأحد "الشيوخ" املتخصصين في اخراج الجن 

تسبب لها الضرب بكسور أن  اد. اما تفاصيل الضرب واقامتها في املستشفى بعدمن األجس

استدعت إدخالها اليه، وتفسيرات بعض افراد العائلة واملحيطين فقد باتت معروفة من خالل 

 الكثير من التقارير اإلعالمية التي نشرتها وسائل االعالم املختلفة.

راد عائلتها والتحقيق معهم ومن ثم توجيه تهمة جرى الحقا اإلعالن عن اعتقال ثالثة من اف

املوت" وبدأت إجراءات محاكمتهم التي اخذت الطابع العام وسط اهتمام  إلى"الضرب املفض ي 

شعبي بتفاصيل جلسات املحاكمة. واستمرت القضية في التدحرج مع استمرار إجراءات 

الة عدلية، مع استمرار جلسات املحاكمة. جرى بعد ما يقارب العام إطالق سراح املتهمين بكف

 املحاكمة التي ال تزال متواصلة حتى اعداد التقرير.

 بين القتل واالنتحار

ة و/او االنتحار وتفسيراتها في قضايا العنف والقتل تطرق الحقا لنقاش معمق لقضية القصسوف ن

ر الرسم البياني قضية مهمة، حيث بين لدينا كما يش إلىضد النساء، هنا فقط سنشير بصورة موجزة 
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تصنيف  إلى( حيث قمنا وعبر املنهجية التي نتبعها في الرصد والتوثيق بتصنيف النساء املقتوالت 7رقم )

( منها على انها عملية انتحار، وفق معطيات 13( حالة قتل جري تصنيف )58انتحار( فمن بين )-)قتل

ما السؤال األساس ي فهو: حتى %(. ا22ا )ومعلومات املصادر املختلفة، أي ما يقارب ربع الحاالت تقريب

ما نستخلصه الحقا سيكون مختلفا، فهل أن  ( امرأة اقدمن على االنتحار، مع13هناك )أن  نامللو س

 يخلي ذلك مسئولية املجتمع ومؤسساته املختلفة؟!

ية، هذا ال يعفي من املسئول فإنهناك عملية "انتحار" أن  حتى في الحاالت التي يمكن الجزم فيها

واملجتمع بكامله ممثال في مؤسساته ومجموعاته يتحمل مسئولية معالجة كل األسباب التي دفعت 

القيام باالنتحار، حتى لو كان السبب الرئيس ي النتحاره مثال هو "مرض نفس ي" كما تشير  إلىشخص ما 

اء نفسه انه تسبب في إيذ مثال أحد التحليالت. كمان انه ال يمكن اتهام شخص مصاب بالسرطان

 ألنه مريض نفسيا. فبينماه كذلك ال يمكن أيضا اتهام شخص بانه قتل نفسه فإن، وقتلها بهذا املرض

غيرها من االمراض العضوية هي أسباب لها عالقة بالقضايا العضوية أو  تكون أسباب مرض السرطان

واملنطق يفترض حيطة. االمراض النفسية غالبا ما تكون أسبابها بيئية من البيئة االجتماعية امل فإن

 انه على املجتمع ومؤسساته واجب توفير العالج املناسب ألي مريض كان، مهما كان نوع وطبيعة مرضه.

( فيها ما يؤكد نتيجة ما توصلنا اليه، 13النتائج التي يعرضها الرسم البياني رقم ) فإنكل حال  وعلى

%( منهن فقط 19)كانت املغدورات اللواتي تعرضن لعنف سابق لعملية القتل فقد  بين النساءفمن 

جهات ومصادر  إلى%( منهن 81جهة صحية نفسية للمعالجة، بينما لجأت )أو  طبيب إلىقد لجأن 

اجتماعية لطلب الدعم للتغلب على مشكلة العنف كالعائلة والشرطة ومؤسسات محلية أخرى، وهذه 

االنتحار ناتج عن مشكالت فردية ونفسية تتعلق باملنتحرين أن  قولة التي ترى نتيجة قد تدحض امل

 وانفسهن. أنفسهمواملنتحرات 

 طرق وأدوات القتل

هذه احدى املؤشرات على مدى الوحشية والقسوة التي قد يصل اليها مدى العنف والقتل ضد النساء، 

د والتوثيق حول طرق ووسائل القتل سوى نرى خالل التقرير بعض نماذج مختصرة من تقارير الرص

قتلت  ( هناك ملخص ألدوات وطريقة القتل حيث10. في الرسم البياني رقم )في بعض الحاالت املختارة

%( بواسطة 28، في حين قتلت )%( من النساء والفتيات املقتوالت بواسطة أداة حادة و/او سكين38)

%( من خالل 10كانت بواسطة سالح ناري و ) %( من الحاالت فقد24اليدين )خنق، ضرب(، اما في )
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هناك الكثير من البشاعة والوحشية فهناك سالح  فإنغطاء الرأس. اما بالتفصيل أكثر قليال أو  شال

ناري مسدس وكالشينكوف، واداة حاد مطرقة تستخدم في البناء، وبلطة وسكين وسلك كهربائي وعصا 

الرأس وحبل، وحتى الدفن وهي حية وغيرها من  غليظة لتحطيم الجمجمة، الخنق باليدين وغطاء

 حجم وفظاعة ما عانته الضحايا حتى خالل قتلهن. إلىالوسائل واألدوات التي تشير 

 

 2020-( 10رقم )- 18)أ.ج(

 "ألنها تريد مشاهدة والدتها"

الذي كان  عشر عاما من العمر قضتها تقريبا جميعها بين صراخ والدها أحدتبلغ الطفلة )أ.ج( 

بعد طالق والدتهم منه بسبب عنفه ضدها. تمكنت الباحثة باستمرار  شقائهاربها هي وايض

( تعهدات منه للشرطة التي تابعت اعتداءاته على أبنائه، وكانت تطلق 6امليدانية من إحصاء )

 سراحه في كل مرة بعد تعهده بعدم االعتداء عليهم.

من املحكمة الشرعية  خاصة وأنه يوجد قرار ،ها( أن ترى والدتها وتلتقي با.جطلبت ) يوم الحادثة 

لكن والدها رفض طلب ابنته بالذهاب  باستضافة االم ألطفالها ملشاهدتهم كل أسبوعين،

، على إثر ذلك دخلت الطفلة  ،كاملعتاد والدتهاملشاهدة 
ً
وقام بضربها وتعذيبها بشكل عنيف جدا

إال إنه  ،ها رغم صراخ ابنه وابنته عليهبحالة إغماء عن الوعي بشكل كامل، ولم يتوقف عن ضرب

 إلى وصدرها وقدميهاالغرفة املجاورة، وقام بضربها من جديد بالعص ى على رأسها  إلىقام بسحبها 

  .أن فاضت روحها وقتلت على يد والدها

 

 العنف السابق للقتل ومسئولية إعادة تقييم التدخالت

انه رغم تعدد  وخرجنا بأحد اهم النتائج التي تقول:" هذا املوضوع في دراسة سابقة إلىاشرنا أن  سبق

ب، حيث لوحظ الكثير من حاالت أن  اشكال العنف اال انه من املهم االدراك
 
العنف ضد النساء مرك
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م خدمات اإلرشاد والحماية للنساء من العنف  عانين من  إلىالنساء اللواتي يلجأن  املؤسسات التي تقد 

ل العنف، رغم أن العنف الجسدي هو العنف األبرز في كل حاالت وجود اكثر من شكل من أشكا

العنف وانتهاك الحقوق، إال أنه ال يمكن فصله، بل يتداخل مع األشكال األخرى من العنف مثل العنف 

االقتصادي، والنفس ي، والحرمان من الحقوق والفرص املختلفة، والعنف السياس ي، ومنع مشاركة 

ة، كما يرتبط ويتداخل مع العنف القانوني، والحرمان من الحقوق الصحية، املرأة في الحياة السياسي

 .19" وغيرها من أشكال العنف

%( من النساء والفتيات املقتوالت عانت خالل 68ما نسبته )إلى أن ( اعاله 11اشار الرسم البياني رقم )

%( لم يتم 32مقابل )أكثر من اشكال العنف املختلفة، أو  الفترة التي سبقت القتل من شكل واحد

رصد عنف سابق لعملية القتل، و/او ربما لم تتوفر املعلومات الكافية حول عدم حصول عنف سابق 

جهات  إلى%( النساء املغدورات كن قد لجأن 53)ما نسبته  فإن( 12للقتل.  وفي الرسم البياني رقم )

%( لم 47مقابل ما نسبته )مختلفة من اجل الحصول على مساعدة تمكنها من التغلب على العنف، 

 أي جهة كانت ألسباب مختلفة. إلىيلجأن، وربما لم يتمكن من اللجوء 

طلب مساعدة معروفات وربما حصلن على مساعدات واسناد  إلىهذه النسبة ممن لجأن أن  هذا يعني

نفس ي واجتماعي وقانوني واسري من اجل مواجهة العنف والتغلب عليه، وفي مرحلة ما من هذه 

وضع الحالة لم يكن تحت الخطر على إلى أن راحل توصلت الجهات التي تقدم هذا الدعم واالسناد امل

تقدم  . هذا يستدعي باألساس اجراء مراجعة وتقييم لدى كل املؤسسات والهيئات املعنية التيالحياة

لعنف من فعالية اإلجراءات املتبعة ومدى ونسبة نجاعتها في معالجة ال خدمات االرشاد واالسناد

اشكال أخرى جديدة من بينها أقس ى وأصعب درجاته وهي  إلىجذوره والحيلولة دون تفاقمه وتطور 

فهم مشترك أكثر  إلىهناك أيضا حاجة ملراجعة مشتركة للمؤسسات الشريكة لضمان الوصول  القتل.

اك حاجة لتركيز هن فإنفتاة. ومن الناحية األخرى أو  وضوحا ملدى الخطورة التي تقع تحتها أي امرأة

فتاة في مركز الحماية على عائلتها ومحيطها أو  خطط التدخل املؤسساتية خالل وجود اية امرأة

االجتماعي، والتركيز بشكل خاص على مصادر التهديد القائمة واملحتملة، كما انه من املهم أيضا وضع 

                                                                            
 ، رام هللا،2019، العنف والخدمات املقدمة للنساء املعنفات في محافظة الخليلمركز املرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي،  19

 . 33صفحة 
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ل الجهود الالزمة في كل خطط ومسارات ملواصلة املتابعة بعد خروج الضحية من بيت الحماية وبذ

 االتجاهات لضمان اندماجه في مجتمعها بعيدا عن العنف والتهديد.

 2019-( 4رقم )- 20)ص.ك(

 ؟: مرض نفس ياالنتحار

( وهي مطلقة ولها ابنتان بقيتا تعيشان مع الزوج بعد االنفصال عن 43)ص.ك( تبلغ الضحية ) 

 منزل شقيقها. زوجها منذ عدة سنوات. وتعيش في غرفة مستقلة بجانب

في يوم الحادثة طلبت الضحية من شقيقها شراء جهاز اتصال نقال لها لتمكينها من االتصال مع 

ة السوق وشراء الجهاز، لكنه عند الدخول لغرف إلىبناتها، وقد وافق على طلبها وفعال قام باملغادرة 

به لباب الحمام مفتوحا، شقيقته لم يجدها، وبدأ بالنداء عليها بصوت عالي دون مجيب، لكنه انت

وحين اطل منه وجدها تتدلي من السقف مشنوقة، وبدأ بالصراخ بصوت مرتفع فحضر أبناؤه 

وزوجته وقاموا بإخراجه من البيت واالتصال باإلسعاف الذي حضر فورا، حيث أعلن املسعف 

 الطبي بعد الفحص الطبي عن وفاتها.

شقيقته انفصلت عن زوجها بسبب حالتها أن  وضحتعاون شقيق الضحية مع الباحثة امليدانية، وأ

النفسية حيث ظهر عليها سلوكيات عدوانية، ونتيجة لذلك فقد أدخلت ملستشفى االمراض 

واء تشخيص حالتها بانه ال يوجد أي د تمأن  النفسية لعدة شهور، ثم غادرته للمكوث معهم بعد

( حرصا على سالمتها وسالمة إضافي سوى ما حصلت عليه. خصص شقيقها مكان لسكنها )غرفة

الباحثة امليدانية الحظت وجود كاميرات مراقبة لذلك السكن، أن  اآلخرين من محيطها. حتى

 ووجود قفل خارجي له.

وكيل النيابة في املحافظة بدوره تعاون مع الباحثة امليدانية وقدم لها املعلومات الضرورية عن 

د العائلة للتحقيق، وتبين عدم وجود شبه جنائية مجرى التحقيق، مؤكدا انه تم استدعاء افرا

أو  خالل التحقيق حيث أكد الكشف الظاهري للطبيب الشرعي عدم وجود اية عالمات عنف

مرض نفس ي يتسم بالعدوانية اعتداء على جسد الضحية، وتم اغالق التحقيق عند نتيجة: 

 .ل خارجيتدخأو  املتقدمة قامت الضحية بشنق نفسها بشكل ذاتي دون تحريض
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 الجهات التي لجأت اليها الضحايا تثمين العمل وتعزيزه

 إلى%( ممن تعرض لعنف سابق للقتل كن قد لجأن في حينه 56) فإن( 13فحسب الرسم البياني رقم )

 إلىجهات ومؤسسات اجتماعية حكومية كالشرطة ووزارة التنمية االجتماعية... وغيرها وكذلك 

 ملجال وبيوت ودور الحماية التابعة لهما.مؤسسات أهلية تعمل في هذا ا

النساء املعنفات، ولذلك  وثقة لدىهذه الجهات هي التي تتمتع بأكبر مصداقية وقبول إلى أن هذا يشير 

املطلوب هو تعزيز دور هذه املؤسسات وتعزيز قدراتها في توفير الخدمات لكل النساء في مختلف  فإن

وفير كل اإلمكانيات املادية والبشرية والتقنية لها، ومن ناحية األماكن من ناحية ومن ناحية ثانية ت

 املتابعة والتقييم في ، ومن ناحية رابعة تطوير أدواتثالثة تعزيز آليات التشبيك والتنسيق فيما بينها

هذه املؤسسات تساعدها في استمرارية تطوير العمل وتحسين جودة ونوعية الخدمات التي تقدمها 

 واجهتها للعنف والقتل ضد النساء والفتيات. وتنمية فعالية م

 استمرارية الرصد والتوثيق

من خالل عرض البيانات السابقة، ومالحظة ما قد يظهر من ثغرات في املعلومات املرصودة واملتوفرة 

رصد وتوثيق أن  ه يمكن تأكيد الحقيقة التي تراها كل املؤسسات والجهات العاملة في امليدان وهيفإن

تضافر كل الجهود املجتمعية )مؤسسات  إلىساء ليست مسألة سهلة وبسيطة وانما تحتاج قتل الن

رسمية واهلية، ووسائل االعالم وغيرها من املؤسسات( الستمرار العمل على كسر كل املحرمات 

واملحظورات الثقافية واملجتمعية حول ظاهرة قتل النساء، بما يتيح املجال والفرصة لرصد وتوثيق 

ما يمكن من وضع تصورات ومقترحات دقيقة وابعادها املختلفة وب ف ومالبسات قضايا القتلكل ظرو 

ويتطلب هذا االمر  على املجتمع عموما.أو  ملعالجة الظاهرة وتداعياتها سواء على النساء انفسن

 التأكيد على حقيقة أهمية وجود مرصد وطني متخصص في متابعة ورصد وتحليل حاالت قتل النساء.
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 :الثالثالفصل 

 ل النتائجتحلي

سوف نتناول في هذا الباب بالتحليل النتائج التي قمنا بعرضها أعاله حول األرقام واالحصائيات التي 

، كما 2020-2019رصدها مركز املرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي حول قتل النساء خالل عامي 

طرق خالل هذا الباب أيضا لعرض اهم وأبرز االستنتاجات التي يمكن استخالصها من جملة سوف نت

الرصد والتوثيق، وكذلك خالل عملية جمع املعلومات ومراجعة الوثائق واالدبيات املرتبطة بهذا االمر. 

حول سوف نركز تحلينا هنا التوصيات التي خرجنا بها من مجمل هذا التحليل.  إلىكما سوف نتطرق 

 عدة محاور أساسية هي:

 تحليل نتائج الرصد والتوثيق واالستنتاجات

 يغلب عليه طابع الخصوصية، ويجري التعامل معه كقضية  ال يزال موضوع قتل النساء
ً
موضوعا

خاصة وتوضع الكثير من القيود والتقييدات على االطالع على تفاصيله، عوضا عن مناقشتها بصورة 

مناسبة. فخالل اعداد هذه الدراسة، واجهتنا العديد من الصعوبات التي تعكس منهجية ومنظمة و 

مدى صعوبة توفر املعلومات حول هذا االمر، والتعقيدات املرتبطة بتداوله ونقاشه. اما اهم 

 الصعوبات والتحديات التي واجهتنا فيمكن تلخيصها في التالية:

 التحديات والصعوبات

 التحديات امليدانية

معلومات ذات  إلىعلى تلك التي واجهتها الباحثات امليدانيات في الوصول  امليدانية التحدياتصر لم تقت

أهمية مفصلية من املحيط االجتماعي املحيط بالنساء ضحايا القتل كالعائلة والجيران واألصدقاء، انما 

الحصول على  املؤسسات املجتمعية الرسمية وغير الرسمية، حيث صعوبة إلىامتدت هذه الصعوبات 

املعلومات والوثائق من الجهات الرسمية املختصة واإلجراءات واملتطلبات التي تفرضها هذه الجهات 

فيه العامالت مركز املرأة والباحثات  إلىلالطالع على املعلومات، على الرغم من توفر كتب رسمية تشير 
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 لومات متوفرة اال ألغراض التوثيقتوضيح وتعهد كافي بعدم استخدام اية مع وفيها ،وتوثيق كجهة رصد

 الدراسة.و لبحث وا

واجهت الباحثات امليدانيات صعوبات في الحصول على التقارير والوثائق املتعلقة بكل حالة من حاالت 

، وواجه املركز عموما صعوبات في 
ً
القتل، وهي بالطبع معلومات مهمة للتوثيق والبحث والدراسة الحقا

ت ذات الطبيعة اإلحصائية الرقمية العامة املرتبطة بالقتل كالتقارير الحصول حتى على املعلوما

رغم اننا مركز متخصص في رصد وتوثيق قتل النساء  السنوية للمؤسسات والجهات املختصة.

 ومعروف على املستوى املجتمعي عموما في هذا املجال.

والحقا عملية التحليل،  كل هذه التحديات تفرض نفسها خالل عملية الرصد والتوثيق فإنبالطبع 

 إطارألصحاب القرار في  أكثروهو ما يؤثر بالتالي على إمكانية تقديم مقترحات وتوصيات محددة بدقة 

استمرار وجود ثغرات في اإلجراءات  إلى، وهو ما يؤدي السعي ملحاربة الظاهرة والقضاء عليها نهائيا

  شبه العجز عن مواجهتها بصورة فعالة.واألنظمة التي تنفذ من خاللها استمرارية الظاهرة، و 

 2019-( 2) رقم- 21)ح.ش(

 "ظروف غامضة؟!"

عاما،  17تتكون أسرتها من والدين واخ وحيد يبلغ من العمر  عام، 14طفلة تبلغ من العمر  )ح.ش( 

 كل مدرساتها في املدرسة كانت تشيد وامللتزم،في دراستها، متميزة بمدرستها بالسلوك املؤدب  متفوقة

، االسرة بامتياز في بيت وقياد ذكوريةهو الشخصية األكثر عنف وسيطرة  سلوكها. شقيقها كانب

كلها قسوة  شقيقتهورش، كانت معاملته لاحدى اليعمل في كان بعمر مبكر و  مقاعد املدرسةغادر 

شخصية  االبن وعنف، حتى انه في بعض األحيان كان يتطاول على والدته، غياب دور األب جعل من

معظم األوقات، كانت والدته دائمة الشكوى منه  شقيقتهائية يمارس العنف الجسدي على عد

األب كان يعطي صالحية مفتوحة له ويسمح له بكل هذه التصرفات أن  اال اتجاههم،ومن عدوانيته 

 حتى بحضوره.

ت الضحية فترة العصر كانت والدة الضحية تريد الخروج برفقة جاراتها لزيارة قريبة لها، أرادفي 

)ح.ش( منعها من الخروج مع والدتها، بقيت شقيقها ، لكن تلخروج من البيلمرافقة والدتها  )ح.ش(

                                                                            
 .2019،قانوني واالجتماعي، ملفات الرصد والتوثيقمركز املرأة لإلرشاد ال 21
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تسلط  ". لكنني يمه ما تتركينييخذ" :تصرخ لوالدتها طالبة منها مرافقتها وتقول بصوت عالي

زل امام والدتها شقيقها عليها، وحتى على والدتها، حرمها من ذلك، بل وقام بضربها على درجات املن

وامام الجارات، وبقيت االم عاجزة عن التدخل وال حول لها وال قوة امام صراخ ابنها واصراره على 

 تخرجها معها.أن  منع شقيقته من مرافقة والدتها، وتركت طفلتها وهي تبكي وتستنجد بها

قت ة بغرفتها وقد فار املنزل وجدت طفلتها املغدورة بالبيت لوحدها ملقا إلىعند عودة االم مساءا 

دها. بدأت تصرخ وتستنجد بالجيران واالقارب الذين حضر الحياة، وآثار ضرب مبرح على جس

املستشفى. في  إلىالكثير منهم، ثم حضر والد املغدورة، وجاءت سيارة اسعاف ونقلت جثة املغدورة 

رقت الحياة نتيجة ابنته فاأن  الصباح تمت مراسم دفن املغدورة، وأعلن والدها على املقبرة

االختناق الناتج عن ابتالع عملة نقدية، وكان شقيقها في صفوف استقبال املعزين. وجرى استدعاء 

 مقر النيابة واستجوابهم ثم اخالء سبيلهم. إلىكل افراد االسرة 

قامت الباحثة امليدانية بجمع مجموعة من الروايات التي اكدت الرواية أعاله، بما في ذلك رواية  

ن مصادر رسمية في املحافظة، وحاولت االطالع على الرواية الرسمية من وكيل النيابة في تلك م

 املحافظة، اال انه رفض الحديث مع الباحثة امليدانية، بعد املماطلة في استقبالها في مكتبه واكتفى

بحديث مختصر مع الباحثة امام مكتب االستقبال، واشترط الحديث معها بإحضار كتاب من 

النائب العام بذلك تذكر فيه األسئلة التي سوف تطرحها الباحثة على وكيل النيابة، كما رفض 

حتى التصريح عن النتيجة التي تم انهاء القضية بها في أو  اطالع الباحثة على تقرير الطب الشرعي،

 ملف النيابة.

 

 التحديات التوثيقية

بعض قضايا القتل أن  هجية منظمة، رغموهذا أحد اهم التحديات التي تعيق العمل بصورة من

قضية رأي عام. وضجت وسائل  إلىأصبحت معروفة على املستوى املجتمعي العام، وبعضها تحول 

االعالم والتواصل االجتماعي بكم هائل من املعلومات التي تتناول الحدث من مختلف جوانبه 

ة واملجتمعية والقانونية املترتبة التفصيلية وكيفية وظروف ومالبسات حدوثه، والتعليقات النظري

الصبغة التي ال تزال قائمة حول االمر هو غياب التوثيق املنظم واملمنهج لهذا االمر أن  عليه، اال

من اجل  الباحث حول االمر ال يجد الحقا اية معلومات ذات أهمية علمية فإن. ولذلك هوتداعيات

 دراسة وتحليل الحدث والظاهرة عموما.
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، حيث أثيرت قضية رأي عام إلىوتحولت الحقا  2019ضية الفتاة )ا.س( التي قتلت عام في قضية كق

االجتماعي واستمر الجدل حولها ألسابيع عديدة جرى خاللها  لعاصفة عبر االعالم ومواقع التواص

تفاصيل كثيرة سواء منها املتعلقة بظروف ومالبسات القتل، واملواقف املختلفة،  ل مناقشة وتداو 

اءا بتداول التعليقات والتحليالت االجتماعية والقانونية. وعلى كل حال عند بحثنا خالل اعداد وانته

اية وثائق تتعلق باألمر، لم نتمكن من الحصول على وثيقة واحدة مطبوعة حوله،  نهذه الدراسة ع

ي تعتبر )على األقل في نطاق علمنا( هو فقط بيانات ومعلومات إعالمية، وه هوكل ما هو متوفر حول

 مصادر ضعيفة من الناحية البحثية.

حتى االن ال تزال هناك الكثير من التحديات التي تطرح نفسها على موضوع وظاهرة مجتمعية هامة 

هناك العديد من أن  هناك تقدم في مواجهة هذه التحديات، االأن  كظاهرة قتل النساء، ورغم

علمي للظاهرة، وبالتالي إمكانية وضع مقترحات التحديات ال تزال قائمة وتعيق الدراسة والبحث ال

ه فإنثاث الظاهرة توفي سياق التقدم الج وتوصيات شاملة ومالئمة تكفل القضاء التام على الظاهرة.

ال بد من وضع الحلول واملعالجات لهذه التحديات وبما يفتح الطريق امام توفر املعلومات بسهولة 

 ويسر امام الجهات املختصة.

 واملفاهيم  في الرؤى

راسات سابقة مرتبطة باملوضوع فهناك حاجة ملحة لتعريف املفاهيم سبق وان أثرنا هذا االمر في د

املستخدمة في دراسة ونقاش ظاهرة قتل النساء لتسهيل عملية تشخيص املحاور الرئيسية التي تعيد 

ج الخطيرة النساء والنتائانتاج الظاهرة، وتكرس وجودها كظاهرة تؤشر على طبيعة التمييز القائم ضد 

 يس العنف والقتل ضدهن. التي تترتب عليه في تكر 

تحديد واضح  واهم التحديات التي تواجه كل الجهات والهيئات املعنية في موضوع قتل النساء ه من

النمطية  االعتبارات القانونية مع الثقافة واألفكار، حيث تتداخل ودقيق ملعنى مفهوم "القتل"

احصائيات  فإن. ولهذا ة خليط متداخل يزيد من صعوبات إدراك املقصود باملفهومالسائدة منتج

الهيئات املختلفة )الشرطة، النيابة العامة، الهيئة املستقلة لحقوق املواطن(  غير متطابقة، وهي 

التباين في الرؤية  إلىاجماال تختلف عن ذات االحصائيات التي يرصدها مركز املرأة، ويعود ذلك 

اختالف في تصنيف حاالت القتل، كأن  إلىهجية املتبعة من قبل الهيئات املختلفة،  وهذا يؤدي واملن

"،أو أن  "الوفاة" تحت مسمى: انتحار،أو  يجري تصنيف بعض الحاالت القتل
ً
 القاتل كان "مخمورا
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"،أو 
ً
 مسميات فضفاضة وتسمح بإخفأو  نتيجة "خطأ طبي"أو  "مريض نفسيا

ً
اء "حادث" وهي اجماال

 بالعنف والتمييز املبني على أساس النوع االجتماعي
ً
أن  ، كماالكثير من الجوانب املرتبطة اجماال

هناك حاجة للتأكيد على التمييز بين مفهومين أساسيين هما: قتل النساء والقتل على خلفية 

 .22الشرف

تجربة التوثيق  إنففاذا كان السبب املعلن في بعض األحيان لقتل النساء هو الدفاع عن "الشرف" 

السبب الحقيقي للقتل يكمن في منظومة التمييز القائم ضد أن  على مدار سنوات طويلة اثبتت

النساء في الثقافة املجتمعية، والتي تقتصر وتختزل مفهوم "الشرف" في سلوكيات متوقعة مجتمعيا 

وتم  بسلوك املرأة. ودون الذكور، وبالتالي ربط مفهوم الشرف اجماال من النساء والفتياتحصرا 

تعزيزها وترسيخها من خالل القانون فيما كان معروف على مدار سنوات طويلة بموضوع )العذر 

 .1960لسنة  16املحل واملخفف( بمجموعة من املواد في قانون العقوبات رقم 

 لكن خالل السنوات األخيرة، ومن خالل عمل املنظمات النسوية والحقوقية على املناصرة لتعديل

هذا القانون فقد تحقق اجراء بعض التعديالت، وان كانت غير كافية حتى اآلن بالنسبة للمنظمات 

النسوية، وال تشكل بديال عن إقرار قانون عقوبات عصري وعادل للنساء الفلسطينيات. ربما تكون 

 هذه التعديالت أحد اهم أسباب تقلص مساحة القتل املسمى "قتل على خلفية الشرف". 

 

 2019-( 6رقم )- 23()ش.ح

 "قتلها تحت حجة الدفاع عن شرف العائلة"

 ألنها ال تريد الزواج من شخص ال تريده 

 ( عاما، من احدى محافظات قطاع غزة،19غدورة )ش.ح( طالبة جامعية تبلغ من العمر )امل

ها الذي شابة في مقتبل العمر، حاولت بكل الوسائل أن تقنع أهلها بأنها ال تريد الزواج من ابن عم

 بانها ال ترغب الزواج منه، إال أنه لم يعكان 
ً
إتمام بر رغبتها أي اهتمام، وقام مع عائلتها يعلم أيضا

 .مراسم الزواجو  كل اجراءات

                                                                            
 .2019،التمييز والعنف ضد النساء... تربة القتل الخصبةمركز املرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي،  22
 .2019،مركز املرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي، ملفات الرصد والتوثيق 23
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أو  ،" منهاعريسهايقترب "أن  بيت الزوجية رفضت إلى نقلت الضحيةوبعد أن  )الزواج(وفي ليلة  

على ذلك،  قام باستخدام العنف ضدها إلجبارهاف بممارسة العالقة الحميمية معها، يقومأن 

 الذي حضر ، فما كان من العريس اال االتصال مع شقيقهاأصرت على الرفض أكثر وأكثراال انها 

واتمام الدخول،  "لزوجها"على االستجابة  شقيقتهكي يجبر لساعات متأخرة من الليل  يف

وقام . وفاتها إلىأقدم على خنقها ما أدى  مث، امبرح ابضربها ضرباألخ فقام ذلك بإصرار، فرفضت 

 .املستشفى إلىنقلها ب وجها"ز "

 دفاع ،ليست عذراء شقيقتهأن االدعاء تبرير جريمته بشقيقها حاول  
ً
عن  اوأنه قام بقتلها خنقا

 "شرف العائلة"

 

بعض الرئيس الفلسطيني مجموعة من القرارات واملراسيم الرئاسية بتعديل و/او تعطيل أصدر فقد 

املواد والنصوص القانونية في قانون العقوبات الساري. وكذلك قانون األحوال الشخصية والتي 

( من قانون رقم 340تساهم في الحد من العنف ضد املرأة. في قانون العقوبات الغاء العمل باملادة )

قرار بقانون وتضمن ال. في قطاع غزة 1936االنتداب لعام ( من قانون 18، واملادة )1960لعام  16

( 98م وتحديدا املادة )1960( لسنة 16م بشأن تعديل قانون العقوبات رقم )2014( لسنة 10رقم )

( لسنة 16( من قانون العقوبات رقم )98منه، وقد نص القرار بقانون على التالي: "يعدل نص املادة )

عل الجريمة الذي أقدم م وتعديالته، ليصبح على النحو التالي: "يستفيد من العذر املخفف فا1960

عليها بثورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه املجني عليه، وال 

يستفيد فاعل الجريمة من هذا العذر املخفف إذا وقع الفعل على أنثى بدواعي الشرف". اما القانون 

ة تخفيف العقوبات على ، إذ حظر على القضا24(99فقد تضمن تعديل املادة ) 2018لسنة  5رقم 

                                                                            
 :ند توفر أسباب مخففة إذا وجدت في قضية أسباب مخففة قضت املحكمة( على: العقوبات على الجرائم ع99تنص املادة ) 24

 من اإلعدام باألشغال الشاقة املؤبدة أو باألشغال الشاقة املؤقتة من عشر سنين ب-1
ً
 .عشرين سنة إلىدال

 منب-2
ً
 من األشغال الشاقة املؤبدة باألشغال الشاقة املؤقتة من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة وبدال

ً
االعتقال املؤبد  دال

 باالعتقال املؤقت مدة ال تقل عن خمس سنوات.

 وبة جنائية أخرى إلى خمس سنوات.ولها أن تخفض كل عق-3 

 .لها أيًضا ما خال حالة التكرار، أن تخفض أية عقوبة ال يتجاوز حدها األدنى ثالث سنوات إلى الحبس سنة على األقلو -4 
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( على النحو 5الجرائم الخطيرة، مثل قتل النساء واألطفال، وذلك بإضافة فقرة جديدة تحمل الرقم )

 .25التالي: "يستثنى من أحكام الفقرات السابقة، الجنايات الواقعة على النساء واألطفال"

ة بالقضاء على التمييز ضد املرأة في التو لقد  دت اللجنة املعني 
 
 (1( الفقرة )19صية العامة رقم )أك

، بشأن العنف ضد املرأة "أن  قتل النساء بداعي الشرف 1992الصادرة عن الدورة الحادية عشرة 

من أبرز املظاهر التمييزية ضد املرأة، كونه يدخل في مفهوم العنف القائم على نوع الجنس، ويكبح 

  . 26أساس املساواة مع الرجل"حق املرأة في الحياة والتمتع بالحقوق والحريات على 

"استسهال"  إلىالتمييز ضد النساء يقود باألساس أن  لكن كل ذلك لم يعني تراجع القتل ضد النساء، ذلك

قتل النساء، تحت أسباب ودواعي مختلفة ومتعددة قد يكون منها مثال خالفات على توزيع ميراث العائلة، 

لقتل تكون جاهزة ومعدة مسبقا في الثقافة السائدة، بما مبررات اأن  وهذا االستسهال مصدره األساس ي

 في ذلك األنظمة والقوانين التي انبثقت عنها واعطتها آلية االستمرار وإعادة انتاج ذاتها.

 

 2019-( 5رقم )- 27)أ.ن(

 "دفنها حية"

ت ( عام من احدى محافظات قطاع غزة، مطلقة وام ألربعة أبناء. اختف30تبلغ من العمر ) )أ.ن( 

رة. آثارها فجأة، وادعت العائلة عند اختفائها انها غادرت مع افراد من عائلتها للعالج في دولة مجاو 

لم تقنع هذه الرواية جميع افراد العائلة، التي قام أحد افرادها بإبالغ "جهات مختصة" بعدم 

ع د جمتحقيقا في الحادث، وتبين بع اقتناعه برواية السفر للخارج للعالج. فتحت الشرطة

الفتاة لم تغادر القطاع اطالقا، كما اتضح من املؤسسات الصحية انها لم أن  املعلومات الالزمة

أي منها لتلقي أي عالج خالل الفترة التي سبقت "االختفاء". ومع استكمال التحقيقات  إلىتدخل 

 شبهات جنائية حول والد الضحية. إلىتبين وجود معلومات تشير 

                                                                            
 انوني واالجتماعي بالشراكة مع منتدى املنظمات االهلية الفلسطينية ملناهضة العنف ضد املرأةمركز املرأة لإلرشاد القمن تقرير  25

، متوفر على املوقع االلكتروني ملركز املرأة باللغة اإلنجليزية على مقررة األمم املتحدة الخاصة بمناهضة العنف ضد املرأة إلىمقدم 

 /Femicide_in_the_Palestinian_Society/203https://www.wclac.org/Library       الرابط:
 ، العنف ضد املرأة، وارد في وثيقة األمم19، التوصية العامة 1992لجنة القضاء على التمييز ضد املرأة، الدورة الحادية عشرة،  26

 .A/47/38املتحدة 
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قات اعترف والد الضحية انه قام بقتلها عن طريق دفنها وهي على قيد بعد استكمال التحقي

قام بحفر حفرة بعمق متر ونصف داخل قن دجاج في نفس البيت ثم وضعها داخل أن  الحياة بعد

 وقام بدفنها داخل التراب مع اخفاء كامل ملعالم الجريمة. وبالفعل  3.30الحفرة الساعة 
ً
فجرا

 املكان وقامت باستخراج الجثة التي كانت شبه متحللة. إلىتوجت الجهات املختصة 

 

 بعيدة املدى على تمتع املرأة  "للقوالب النمطية فإنوهكذا 
ً
والتحيز ضد املرأة في نظام العدالة آثارا

العدالة في جميع مجاالت القانون، ويمكن أن  إلىبكامل حقوقها اإلنسانية، فهي تعوق وصول املرأة 

ي بوجه خاص على ضحايا العنف من النساء والناجيات منه، فالقولبة النمطية يكون لها تأثير سلب

ه املفاهيم والنتائج في اتخاذ القرارات التي تستند   من  إلىتشو 
ً
قة، بدال معتقدات وخرافات مسب 

 28"استنادها إلى حقائق ذات صلة

اء سواء في متابعة ومراقبة هم في قضايا قتل النسللمفاهيم دور مأن  في هذا املجال من املهم اإلشارة

في مراحل التقص ي والتحقيق عند وقوع جرائم القتل أو  العنف ضد النساء والبحث عن سبل عالجه،

 اصدار االحكام القضائية ضد الجناة. إلى وما يتبعها من لوائح االتهام ضد القتلة وصوال

من افراد عائلتها خالل آب من منطقة بيت لحم التي قتلت على يد مجموعة  )ا.غ(في قضية الفتاة 

قضية رأي عام. في متابعة تفاصيل تلك  إلىتحولت أن  وأثارت الرأي العام في حينه لدرجة 2019

القضية حاولت العائلة تبرير فعلتها بأنها كانت تقوم بضرب تلك الفتاة من اجل "اخراج الجن" الذي 

ف عن "السلوك السوي" اا انه انحر جسدها، وترك اثارا على سلوكها الذي رأو  إلىرأوا انه دخل 

انه تخللها سلسلة من االحداث التي أن  تداعيات هذا القضية لم تنتهي بعد، االأن  والطبيعي. ورغم

تؤكد صحة التحليل بان للمفاهيم دور مهم في تكريس قتل النساء واعطائها صبغة مقبولة مجتمعيا 

 وتتناسب مع الثقافة التقليدية.

ات في احداث تلك القضية لتفاجأ املؤسسات الحقوقية والنسوية باإلعالن رسميا لقد انتهت التحقيق

ي املوت"، وه إلىالضرب املفض ي " تهمة الجناة، وهي باإلطار العام إلىعن الئحة االتهام التي تم توجيهها 

يمة في التحليل القانوني تهمة تستحق في حال اثباتها امام القضاء حكما عقابيا مختلفا عن حكم جر 

 "قتل". 
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استخدام مصفوفة من املفاهيم الثقافية املكرسة  فإنوبدون الخوض في تفاصيل التحليل القانوني 

حد كبير في تخفيف العقوبات الناجمة عن جرائم قتل النساء في  إلىواملدعمة بمفاهيم قانونية ساهم 

أدى لتكسيرها ووفاتها. تعرضت لضرب وحش ي  "إسراء"أن  رأى القانوني عصام عابدينغالب األحيان. 

نحن أمام احتمالين: إما أن الضرب أفض ى للموت، وهي جناية معاقب عليها بالحبس ما ال يقل عن 

؛أو  خمس سنوات،
ً
االختالف هو  أن تكون جريمة قتل مقصود وعقوبتها السجن لخمسة عشر عاما

وفق الثقافة ضرب" “ إلىل تتحو في قضايا قتل النساء قد فجريمة القتل  ."29في النية وليس بالنتيجة

الضرب في الثقافة التقليدية مقبول ومسموح به، بل ومرغوب بقصد "تأديب" النساء السائدة، و 

والفتيات من اجل تعديل اية سلوكيات خارجة عن السلوك التقليدي املتوقع منهن. ال تزال محاكمة 

 قائمة حتى اصدار هذا التقرير. )ا.غ(قتلة الفتاة 

 نه تم خالل بداية هذا العام االفراج عن املتهمين بقتلها بكفالة عدلية، وربما يكون هذالكن الجديد ا 

"البراءة إلى حين اإلدانة" أن  صحيح مؤشر على نوع العقاب الذي يحظى به القتلة في قضايا قتل النساء.

قانوني ومقبول،  قاعدة قانونية ال يمكن التخلي عنها، كما أن االفراج عن املتهمين بكفالة عدلية أمر

قتل النساء بشكل خاص.  مراجعة في حاالت إلىأن االجراءات القانونية تحتاج  إلىلكن من املهم اإلشارة 

 .قرار االفراج بكفالة عدليةعلى استأنفت  النيابة العامةأن  ويسجل في هذه القضية

قام بها مركز املرأة من  اتمراجعة قانونية لسلسلة االحكام القضائية الصادرة في مقتل احدى الفتي في

الصادرة عن محكمة بداية نابلس  108/2014الجنائية رقم )القضية  خبير قانونيخالل استشارة 

الدكتور سمير  توصل  بصفتها محكمة الجنايات وقرارات الطعن الصادرة فيها استئنافا ونقضا(

 قانونية:رتكبه الجاني ألسباب اما املحاكم تقع في خطأ التكييف القانوني للجرم الذي اإلى أن الجراح 

من حيث التفسير  اسباب دينية:أو  ،بتغليب حكم االعراف االجتماعية والعصبية على حكم القانون 

مثل هذه االحكام التي  سباب اجتماعية:أل أو  الخاطئ لألحكام الشرعية وتفسيرها بنطاق اجتماعي،

تماعية ودينية وعصبية قبلية وتفسيرات خاطئة تعتمد فيها املحكمة في تكوين عقيدتها على نواحي اج

                                                                            
رابط  11/9/2019ة مع إذاعة نساء اف.ام بتاريخ عصام عابدين، رئيس وحدة املناصرة املحلية واإلقليمية في مؤسسة الحق، مقابل 29

 https://www.24fm.ps/ar/news/1568211586       الكتروني: 

 

https://www.24fm.ps/ar/news/1568211586
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القوانين الحديثة والدولة املدنية القانونية للفقه الشرعي قائمة على األعراف التي تجاوزتها 

 30 واملعاهدات الدولية

من الناحية القانونية الدكتور احمد األشقر في دراسة له لصالح مركز املرأة لإلرشاد القانوني 

هذه  إلىتحليل لبعض االحكام الصادرة عن املحاكم في قضايا قتل النساء أشار  واالجتماعي تخللها

 263/2014ففي )الجناية رقم  القضية وانعكاسها على طبيعة االحكام الصادرة بحق قتلة النساء.

الصادرة عن محكمة رام هللا بصفتها محكمة جنايات( قضت املحكمة بحبس املتهم ملدة سنتين فقط، 

تعديل  إلىاملحكمة "ذهبت أن  مخففة بدرجة كبيرة، والسبب كما يرى الدكتور األشقروهذه عقوبة 

 إلى(، 328وصف التهمة املسندة للمتهم عن جريمة القتل من القتل العمد املعاقب عليه نص املادة )

 وادانه املتهم 1960لسنة  16( من قانون العقوبات رقم 326القتل القصد املعاقب عليه بنص املادة )

 1/2013في )جناية رقم  بينما. 31تخفيف العقوبة بشكل تلقائي" إلىبالوصف املعدل، وهذا أدى 

( فقد أوقعت املحكمة اقص ى عقوبة الصادرة عن محكمة بداية طولكرم بصفتها محكمة جنايات

 مقررة قانونا على املدان وهي االشغال الشاقة املؤبدة.

( قضية منظورة في املحاكم الفلسطينية 22القانونية في )ومراجعة اإلجراءات  في نهاية تحليله لرصد

خلص مركز  البليغ، هتك العرض، االغتصاب، التهديد، والشروع بالقتلأو  اإليذاء سواء البسيطك 

تزال هناك عدة صعوبات تعترض إنصاف الضحايا من النساء في نظام العدالة انه ال  إلىاملرأة 

ملمارسات التمييزية الراسخة واملتحيزة جنسانًيا، بما في ذلك من الفلسطيني. إن املواقف واألعراف وا

 .32العدالة إلىقبل ممارس ي العدالة وأفراد املجتمع، تمنع النساء من الوصول 

القانون، وهنا  فإنهذه املفاهيم هي مفاهيم ومصطلحات قانونية في غالبها، لكن اجماال أن  صحيح

الثقافة السائدة في املجتمع وموازين القوى القائمة  عن عاميعبر بشكل  1960لسنة  16هو قانون رقم 

                                                                            
لعقوبة ائناف، وتخفيف قضية )سهى الديك( التي استأنفت بها النيابة العامة، وصدر حكم فيها باألشغال الشاقة املؤبدة في االست - 30

عام، ولكن محكمة النقد باعتبارها محكمة قانون ردت القضية إلى محكمة االستئناف واعتبرتها قضية قتل  15عن القتل العمد إلى 

عام إلى سبعة أعوام  15قصد وليس قتل عمد ما أدى إلى استفادة الجاني من صالحيات القاض ي التقديرية وتخفيف العقوبة من 

الصادرة عن محكمة بداية نابلس  2014/ 108القانونية على القرارات الصادرة بالقضية الجنائية رقمدراسة التحليلية الونصف. 

وقرارات الطعن الصادرة فيها استئنافا ونقضا حول مقتل املغدورة سهى الديك التي أعدها الدكتور سمير الجراح لصالح مركز املرأة 

 .(2019)التمييز والعنف ضد النساء... تربة القتل الخصبة، منة في دراسة متضلإلرشاد القانوني واالجتماعي 
  .40صفحة . 2019، التزامات دولة فلسطين بحماية حق املرأة في الحياةمركز املرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي،  31
 .2021النساء،  ضد فالقانوني واالجتماعي، دليل الرقابة على املحاكم في قضيا العن لإلرشادمركز املرأة  32
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فيه وقت اقراره، وهي في اإلطار العام والتفاصيل تقوم على التمييز ضد االناث لصالح الذكور. ومن 

 هنا تحديدا تنبع قيمة واهمية املفاهيم ومعانيها ومضامينها الثقافية املجتمعية.

 2020-( 11رقم )- 33)م.ج(

 ياء الدم""تنازل أول

ون عاما تسكن مع والدها في احدى محافظات قطاع غزة بعد ر كانت )م.ج( ابنة االحدى وعش

املستشفى وعليها آثار ضرب  إلىطالق والدتها وزاوجه من اخرى. وصلت حوالي الساعة الثالثة 

وتعذيب كانت واضحة على جسدها، وصفت حالتها الطبية حينها بالخطيرة. فجر اليوم التالي 

جمعة أعلنت املصادر الطبية عن وفاتها، وحولت جثة الفتاة بالساعة التاسعة صباًحا، لقسم ال

الطب الشرعي ملعرفة أسباب الوفاة الحقيقية، وكشف الطب الشرعي أن سبب الوفاة هو نتيجة 

 للتعذيب والضرب.

ـكـانــت  احــداث أي اشـــــــــــــكــاليــات معــه، رغم أنهــاأو  ـكـانــت الفتــاة تحــاول أن تتجنــب مواجهــة والــدهــا

محرومة من رؤية والدتها منذ ســـــــــــنوات، حيث كان يفرض قيوًدا مشـــــــــــددة على حركتها وتواصـــــــــــلها 

املطلقة.  ويمنعها من امتالك جوال أو انشـــاء حســـاب عبر الفيس بوك، منعا لتواصـــلها مع والدتها

ر على ليلة الحادثة أقدم والدها على مراقبتها حين استعارت هاتفا للحديث مع والدتها، وعلى الفو 

أقـدم على ضـــــــــــــربهـا بعنف، وحـاولـت بقيـة األســـــــــــــرة منعـه لكنهم لم يفلحوا، حتى لفظـت أنفـاســـــــــــــهـا 

 في املستشفى الذي نقلت اليه مصابة إصابات خطيرة. األخيرة في اليوم التالي

 من الشـــــــــــــرطة ملدة 
ً
تم توقيف والدها ملدة شـــــــــــــهرين من تاريخ القاء القبض عليه، حيث فر هاربا

 للقاعدة التي يومين بعد الحادثة
ً
، وتم اخالء ســــــــبيله بســــــــبب تنازل أولياء الدم عن القضــــــــية وفقا

مضــــــمون هذه أن  تقول جرائم القتل التي يرتكبها األصــــــول ضــــــد الفروع. وافادت الباحثة امليدانية

القاعدة، رغم الخالفات الفقهية حولها، يرى أن الوالد ســـــــبب وجود االبن، فال يكون االبن ســـــــبًبا 

األب، وهذا هو الرأي الراجح فقهيا، أي أن األبوة مانعة للقصاص. وقد جاء التنازل في عدم وجود 

تحـت دعوى أن األب "لم يقصــــــــــــــد قتلهـا، إنمـا "تـأديبهـا" ملخـالفتهـا تعليمـاتـه وأوامره، وإقـدامهـا على 

تنفيذ ما منعها عنه ســـــــــــــرا، وأن والدها يحبها ولم يكن يقصـــــــــــــد قتلها، لكنها ماتت على وقع "عدم 

 ا للضرب".تحمله
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 بين القتل واالنتحار

ان تناول املركز هذا االمر في دراسات سابقة، وان هناك العديد من األسئلة التي برزت في  لقد سبق

ويبقى السؤال الذي يلح علينا في كل حالة يتم اإلعالن انتحار. أو  ت قتل النساء بين قتلتصنيف حاال 

 قتل نفسها؟ إلى ما هو السبب الذي يدفع امرأةعن "انتحارها" 

ه تم فإن 2020-2019( حالة خالل العامين 58ه من بين )فإن( 7كما أشرنا أعاله في الرسم البياني رقم )

%(، وهي الحاالت التي توفرت فيها معلومات 22( حالة منها تحت بند انتحار، أي ما يقارب )13تصنيف )

. وهذه تشكل نسبة مرتفعة اجماال نتحارمن االهل بان الحادثة كانت حادثة اأو  من الجهات املعنية

 في سلسلة الرصد والتوثيق.

لقد لفتت قضية االنتحار، وال تزال، انظار العديد من الفالسفة واملفكرين في محاولة منهم لفهم ابعاد 

وأسباب الظاهرة فرديا واجتماعيا. وكتب العديد منهم حول ذلك، ولعل أشهرهم هو الفيلسوف وعالم 

ايم الذي كتب في مقدمة في بحثه الذي خصصه دراسة الظاهرة تحت اميل دورك  رنس يالفاالجتماع 

يتداول الناس كثيرا في أحاديثهم كلمة االنتحار، حتى يمكن الظن بان معناها  " )االنتحار(عنوان 

ي كلمات اللغة املستعملة، مثلها مثل املفاهيم التأن  معروف من الجميع، وان تعريفها ال طائل منه. غير

 .34تعبر عنها غالبا ما يشوبها الغموض في الواقع"

في محافظات  2020في عام  وفق احصائيات الشرطة الفلسطينية فقد بلغ عدد حاالت االنتحار

% فيما بلغت حاالت 82من الذكور بما نسبته  ة( حال18)منها  انتحارحالة ( 22الضفة الغربية )

 2019. وتعتبر هذه االعداد منخفضة قياسا للعام %18حاالت أي ما نسبته  (4)من اإلناث  االنتحار

الظروف التي مرت بها  إلىالشرطة  قانتحار، ويعود ذلك وفحالة  (30)الشرطة فيها وقوع  حيث سجلت

( وفاة نتيجة 19انها سجلت ) إلىابة العامة . فيما اشارت الني35(19-فلسطين في ظل تفش ي وباء )كوفيد

( قضية شروع 224( اناث، بينما سجلت )4( منها ذكور و )15، )2019حاالت انتحار خالل العام 

الشروع باالنتحار  مجموع قضاياوبلغ  .36( اناث113( منها ذكور و )111باالنتحار في ذات العام، )

                                                                            
 .5صفحة  م.2011، ترجمة حسن عودة، منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب، وزارة الثقافة، دمشق، االنتحاراميل دوركايم،  34
   https://www.palpolice.ps/content/426090.html    طينية، املوقع االلكتروني الرابطالشرطة الفلس 35
 .2020، آذار 2019النيابة العامة، التقرير السنوي العاشر لعام  36
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شروع به   ألشخاص "بالغين"، بينما كان عدد أو  ( حالة انتحار196) منها( حالة. 236واالنتحار بلغت )

 .37( حالة37الشروع به بين األطفال )و أ حاالت االنتحار

األطفال كانت بين أو  الشروع به سواء لفئة البالغينأو  نسبة االنتحارأن  هيلفت االنتبابين تلك األرقام 

إلى أن مثال أشار  2018ة عن العام النيابة العام، فتقرير بين الذكور مما كانت عليه على بكثير أاالناث 

شروع به أو  ( حالة انتحار196) منها ،( حالة236النتحار واالنتحار بلغت )الشروع با مجموع قضايامن 

( حالة. يلفت االنتباه 37الشروع به بين األطفال )أو  ألشخاص "بالغين"، بينما كان عدد حاالت االنتحار

على أ األطفال كانت بين االناثأو  الشروع به سواء لفئة البالغينأو  نسبة االنتحارأن  بين تلك األرقام

بين الذكور. حيث كانت نسبة االناث في حالة البالغين ضعفي نسبتها بين الذكور مما كانت عليه بكثير 

%( 95النسبة كانت مرتفعة جدا بين االناث ) فإن% ذكور(. اما في حالة األطفال 29% اناث مقابل 71)

 ب نسب ارتفاع االنتحاريطرح تساؤالت عديدة حول أسباأن  %( بين الذكور. وهذا من شأنه5مقابل )

 . 38محاوالت االنتحار بين االناث بصورة اعلى من الذكور أو 

ه ال يمكن تفسيرها وتحليلها فإنظاهرة االنتحار هي ظاهرة وحقيقة اجتماعية، ولذلك أن  يعتقد )دوركايم(

ري تشكيلها اال بحقائق اجتماعية، وهي أكثر من مجرد حقيقة وظاهرة فردية، الن أنماط سلوك االفراد يج

الحقائق واإلرادة، فوصياغتها مجتمعيا، رغم كونهم افراد ويعتبرون أنفسهم يتمتعون بكامل الحرية 

التغير في معدالت االنتحار يرجع ان  .االجتماعية وخاصة التيارات االجتماعية مستقلة عن الفرد وقاهرة له

، في تسبيب االنتحار دوراتلعب  التي جتماعيةالتغير في الحقائق االجتماعية، وبشكل أساس ي التيارات اال  إلى

كل مجموعة اجتماعية لها استعداد جماعي للفعل، خاص بها، وهو مصدر االستعداد الفردي وليس  حيث

الالمعيارية تتخلل كل املجتمع. هذه النزعات للجسم أو  نتيجته. وهو يتكون من تيارات من األنانية، اإليثار

وهذه النظرة تتناقض مع ما ذهبت اليه  .39االنتحار إلىاألفراد تدفعهم  علىاالجتماعي ككل، وبتأثيرها 

اإلصابة باألمراض النفسية كانت "إلى أن الشرطة مثال في تقريرها األخير حول موضوع االنتحار الذي أشار 

% فيما 14تلتها الخالفات العائلية وشكلت ما نسبته  .%72وشكلت ما نسبته  االنتحارالدافع الرئيس ي وراء 

 .40" .%5أقل نسبة بين الدوافع وشكلت ما نسبته  لالنتحارشكل اإلدمان كدافع 

                                                                            
 .2019، 8201لعام  تاسعالنيابة العامة، التقرير السنوي ال 37
 نفس املرجع السابق 38
 .م2011، ترجمة حسن عودة، منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب، وزارة الثقافة، دمشق، االنتحارايم، اميل دورك  39
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فإننا  والقدري  ي ، الالمعيار اإليثاري ، من بين أنواع االنتحار األربعة التي يصنفها )دوركايم( األناني

على سنركز هنا على ذلك النوع الذي سماه القدري، والذي نعتقد انه قد يساهم في تسليط الضوء 

االجتماعية تكون فيها الضوابط  التيفي الحاالت  يحدث النتحار القدري حقائق االنتحار بين االناث. فا

أشخاص القدري هم كبون فعل االنتحار الذين يرت ، واالشخاصلحد املرغوب فيهاتجاوز كبيرة وت

 رغباتهم مستقبلهم مغلق بقسوة و 
ُ
 قت بعنف عن طريق نظام قهري نِ خ

ً
وربما هذا  .41، كالعبيد مثال

 التفسير الذي قدمه )دوركايم( يساعد على فهم أعمق لشكل العالقة بين االنتحار والنوع االجتماعي.

تقدم تفسيرا  ارنة بتلك التي يتعرض لها الذكور حجم وطبيعة الضغوط التي تتعرض لها االناث مق

 هامين يجب االنتباه لهما: هناك امرينأن  الرتفاع حاالت االنتحار بين االناث. لكن باعتقادنا هنا

فتيات على النساء وال إلى"االستنحار" وهو مفهوم نطلقه حين يتم اجبار شخص ما، وهنا نشير 

أي طريقة أخرى، وفي هذه الحال أو  القفز من مكان مرتفعأو  خنق الذاتأو  ،"االنتحار" كشرب الدواء

ا توفير االثباتات الكافية على انه الجاني قد يفلت من العقاب، حيث انه يصبح من الصعب جد فإن

 قام بعملية اجبار املجني عليها على القيام بفعل انهاء حياتها بنفسها.

املرأة بفعل انهاء حياتها دون اجبار "مباشر" من أي أو  اما الثاني فهو "االنتحار"، بان تقوم الفتاة

قد تعتقد انه سيكون املخرج  شخص محدد اخر على انهاء حياتها. بل هي في هذه الحالة تقوم بفعل

الوحيد املتبقي امامها للهروب من واقع الضغوط وانغالق فرص االمل امامها نتيجة القيود والضوابط 

 االجتماعية التي تحيط بها وتضغط عليها وتحرمها من الكثير من حقوقها البشرية الطبيعية املشروعة.

غوط التي تتعرض لها االناث مقارنة بتلك التي حجم وطبيعة الض إلى ذلك يشير في التحليل النهائي

أو  يتعرض لها الذكور. ومن ناحية ثانية يعطي مشروعية للتساؤل القائم على فكرة: هل هو "انتحار"

غير مباشرة من أو  االنتحار(، سواء بصورة مباشرة إلى"استنحار" )أي الضغط على الفتاة ودفعها 

 .42االجتماعية التي قد تتعرض لها االناث مقارنة بالذكور خالل قوة وضغط الصعوبات االقتصادية و 
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 2020-( 8رقم )- 43)د.ح(

 االنتحار؟!" إلى"ما الذي يدفع 

سنوات وكانت تقيم بعد طالقها في منازل اشقائها. لها  6يبلغ عمر الضحية )د.ح( خمسون عام، مطلقة منذ 

منديلها برقبتها وســــكرة باب بيت شــــقيقها الذي  ( أبناء من الذكور واالناث. حادثة انتحارها من خالل ربط6)

تسكن فيه كان "مفاجئا" للعائلة التي عرفت الضحية كإنسانة مؤمنة بالقضاء والقدر، ولم تكن تنقطع عن 

 أداء العبادات.

العـديـد من االفـادات التي جمعتهـا البـاحثـة امليـدانيـة من املحيطين بـالضـــــــــــحيـة أفـادت بـانهـا لم تكن تظهر في 

ا وتصـــرفاتها ســـوى الحزن، ولم يذكر أحدهم انه شـــاهدها تضـــحك، وأكثر ما كان يظهر على وجهها ســـلوكياته

ابتســـــــــــامة باهتة مليئة بالحزن واليأس. اما في تاريخ حياتها، وفق ما ســـــــــــرده العديد من املحيطين بها للباحثة 

 فيه الكثير من الحزن وااللم.  فإنامليدانية 

عاداتها وتقاليدها، وتزوجت في ســــــــــن مبكرة، ولم يكن بالطبع لها أي  تنحدر الضــــــــــحية من عائلة محافظة في

رأي في زواجها، حيث ســـــــــــرعان ما بدأت تظهر عليها عالمات القســـــــــــوة من زوجها، وااليذاء النفســـــــــــ ي والتهديد 

واهانة الكرامة واالعتداء الجســـــــــدي بالضـــــــــرب، وتخلل مســـــــــيرة زواجها ســـــــــلســـــــــلة طويلة من حوادث العنف 

 الشـــــــرطة لتوفير الحماية لها. لكن في كل مرة كانت إلىوالطرد من منزلها، والتجائها أحيانا  والضـــــــرب واالهانة

تنتهي األمور بالكثير من الضــــــغوط عليها لعدم تقديم اية شــــــكاوى رســــــمية على الزوج من ناحية، ومن ناحية 

قررت إلى أن يلة منزل الزوجية دون اية ضـــــــــــمانات. واســـــــــــتمرت على هذا الحال ســـــــــــنوات طو  إلىثانية للعودة 

أخيرا االنفصال عن زوجها وطلب الطالق، ورغم انها لم تحظى باملوافقة على طلبها من قبل اشقائها، اال انهم 

في النهاية اســــــــــتجابوا لطلبها امام تكرار حوادث الضــــــــــرب واالعتداء والطرد من املنزل الذي تعرضــــــــــت لها من 

للتنــازل عن كــل حقوقهــا بمــا في ذلــك حرمــانهــا من  زوجهــا. وحصـــــــــــلــت أخيرا على الطالق بعــد الضـــــــــــغط عليهــا

التواصــــــــــــل مع أبنـائهـا لـدرجـة انـه تم حرمـانهـا من وداع أحـد أبنـائهـا الـذي قتـل خالل شـــــــــــجـار عـائلي، وذهبــت 

 لإلقامة في منازل اشقائها بالتناوب. حتى أبنائها تنكروا لها الحقا وكانوا يرفضون التواصل معها.

بة من جمع هذه املعلومات من بعض افراد العائلة الذين رغم انهم قدموا تمكنت الباحثة امليدانية بصـــــــــــعو 

بعض املعلومات اال انهم رفضوا تقديم الكثير من املعلومات األخرى، وكان توجههم األساس ي هو االستغراب 

 من الهدف من املعلومات ويعبرون عن رغبتهم بأغالق هذا امللف بصورة تامة وعدم الخوض فيه.
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 في رصد العنف والقتل ضد النساء منهج موحد

قضية التضارب في األرقام  إلىفي أكثر من دراسة تنبه مركز املرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي 

واالحصائيات الصادرة عن جهات وهيئات رسمية وغير رسمية مختلقة، سواء بالنسبة للعنف ضد 

وأشرنا هنا في البند أعاله حول القتل بالنسبة لقضايا قتل النساء بشكل خاص. أو  النساء عموما،

جهاز الشرطة الفلسطينية، أو  بعض األرقام الصادرة عن جهات رسمية كالنيابة العامة إلىواالنتحار 

 حول موضوع االنتحار. سوف نعيد هنا التطرق لبعض الحقائق واألرقام الواردة.

( امرأة خالل 21كان )ية وقطاع غزة مجموع ما رصد املركز في الضفة الغرب فإنبالنسبة لقتل النساء 

( حالة منها كعميلة 13. ومن بين هذه الحاالت تم تصنيف )2020( خالل عام 37، و )2019العام 

. لكن تقرير 2020( أخرى في العام 7و) 2019( في عام 6( أعاله، منها )8انتحار وفق الرسم البياني رقم )

ما ( اناث. ا5( حالة منها )30بلغ ) حاالت االنتحارمجموع أن كشف  2019الشرطة الفلسطينية للعام 

. اما تقرير النيابة العامة 44( اناث4( حالة انتحار بينها )22) إلىفقد أشار تقرير الشرطة  2020في العام 

( قتل عمد، وقضية واحدة 5( نساء منها )8النساء هو )عدد قضايا قتل إلى أن فقد أشار  2019لعام 

( 4( قضية منها )19املوت، فيما كان عدد قضايا االنتحار ) إلىمفض ي قتل قصد وقضيتان ضرب 

 .45اناث

يوجد على املستوى الوطني آلية رقابية لرصد العنف ضد االناث بما في ذلك القتل، فمن ناحية هناك 

 2019و 2011، 2005مسح دوري وطني للعنف في املجتمع الفلسطيني، جرى إنجازه خالل األعوام 

( اسرة 12942من املسح ) 2019ز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، وشملت عينة عام يقوم به الجها

 . بهدف توفير احصائيات شاملة حول العنف

تتضمن التقارير السنوية للعديد من املؤسسات الحكومية )وزارة التنمية االجتماعية، جهاز كما 

عنف ضد االناث، وكذلك الحال الشرطة الفلسطينية، النيابة العامة( احصائيات وأرقام تتناول ال

وزارة شؤون  تاملظالم. وقام ديوان-لعدد من املؤسسات االهلية كالهيئة املستقلة لحقوق االنسان

( أهلية وحكومية بهدف توفير بيانات 18املرأة بتأسيس املرصد الوطني للعنف ضد النساء بمشاركة )

لى أنماط العنف واسبابه، وتوحيد عن العنف تساعد في رسم السياسات ووضع الخطط، والتعرف ع
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 بطءهناك أن  اال انه يمكن القول  .46ه وفحص مدى التقدم املحرز في ذلكالجهود الوطنية في محاربت

وقتل  عامة في عملية تأسيس املركز وقيامه بدوره على املستوى الوطني في رصد وتحليل قضايا العنف

 خاصة االناث

اختالف النطاق املكاني الحصائيات يعود لعدة أسباب منها ام واالسبب في اختالف األرقأن  نحن نعتقد

السبب االهم يكمن في اختالف منهجيات الرصد أن  والجغرافي الذي تشمله االحصائيات. لكن نرى 

والتسجيل والتوثيق بين املؤسسات املختلفة. وهذا يعيد تسليط الضوء مرة أخرى على أهمية وجود 

 يق العنف ضد النساء عموما والقتل بشكل خاص.منهج موحد لرصد وتسجيل وتوث

 

 2020-( 9رقم )- 47)ع.ع وشقيقها ع.ع وخطيبته ن.ه(

 "قتل بالجملة"

عــام، تســـــــــــــكن مع عــائلتهــا املكونــة من االب واالم وثمــانيــة من  26تبلغ الضـــــــــــــحيــة )ع.ع( من العمر 

أحد الشـــــبان االشـــــقاء والشـــــقيات في احدى محافظات الضـــــفة الغربية. كانت تســـــتعد للزواج من 

خالل أيام. لكن رصاصات القتل كانت أسرع. أحد اشقائها تقدم لخطبة فتاة من محافظة أخرى 

أن  تعرف عليها من خالل وســــــــــائل التواصــــــــــل االجتماعي، اال انها عائلتها رفضــــــــــت زواجها منه، بعد

ملتجئة  الفتاة من بيت عائلتها تعلموا بقصـــــة تعارفهم، وهددت العائلة الشـــــاب بالقتل فيما هرب

أحد اقاربها الذي ســــــــلمها للجهات الرســــــــمية التي بدورها حولتها لإلقامة في البيت اآلمن حفاظا  إلى

 على حياتها.

قامت عائلة الشـــــــاب )ع.ع( بالتواصـــــــل مع عدد من الجهات العشـــــــائرية للقيام باإلجراءات املتبعة 

طلبــات عــائلــة الفتــاة ـكـاملهر  لخطبــة الفتــاة من عــائلتهــا، وفعال تم ذلــك ووافقــت العــائلــة على ـكـافــة

البيت اآلمن وجرت مراســـــم عقد القران هناك بحضـــــور  إلىوشـــــروط الزواج األخرى، وتوجهوا معا 

عائلتي الشـــــــــــــاب والفتاة وتوزيع الحلويات بهذه املناســـــــــــــبة. لكن العائلة فوجئت بعد عدة أيام بان 

ت اآلمن. رفض في البداية البيت االمن يطلب من االب الذهاب "الســـــــــــــتالم" خطيبة نجله من البي

                                                                            
 وزارة شؤون املرأة، املوقع االلكتروني، الرابط:  46

tools/68.html-https://www.mowa.pna.ps/mechanisms 
 .2020،مركز املرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي، ملفات الرصد والتوثيق 47

https://www.mowa.pna.ps/mechanisms-tools/68.html
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بيـــت عـــائلتهـــا حيـــث ســـــــــــــيقوم هو وعـــائلتـــه  إلىالقيـــام بـــذلـــك وطلـــب من البيـــت االمن إعـــادة الفتـــاة 

عـائلتهـا "الســـــــــــــتالمهـا"، لكن مع إصـــــــــــــرار البيـت اآلمن قرر االب إتمـام مراســـــــــــــم الزواج  إلىبـالـذهـاب 

 "واستالم" خطيبة نجله من البيت اآلمن.

من ابنتــه )ع.ع( واثنين من أبنــائــه بمرافقــة شـــــــــــــقيقهم إلحضـــــــــــــــار  يوم حــادثــة القتــل طلــب الوالــد 

خطيبته من البيت اآلمن في مدينة بين لحم، وفعال قاموا بذلك وغادروا الي منطقة ســــــــكنهم. وعلى 

الطريق اعترض ســيارتهم وســيارة امن تابعة للبيت اآلمن مجموعة من املســلحين، امطروهم بوابل 

مقتل الفتاة )ع.ع( وشـــــــــــقيها )ع.ع(  إلى، ما أدى على الفور الرصـــــــــــاص من عدة أنواع من األســـــــــــلحة

 وخطيبته )ن.ه( واصابة شقيقهم االخر.

 

 العدالة إلىوصول النساء ضحايا العنف 

أشار مركز املرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي في احدى توصيات دراسته السابق حول موضوع قتل 

مل املتابعة املتواصلة للمعلومات التي يتم رصدها وتوثيقها توسيع نطاق وحدود الرصد، لتش : "إلىالنساء 

حول أي عملية قتل، وعدم اغالق ملفات الرصد عند حدود معينة. ويشمل ذلك االستمرار في متابعة 

. وفي سبيل متابعة هذه التوصية فقد استحدث املركز مشروعا 48"إجراءات املحاكمة في حاالت القتل

 بالتنسيق مع مجلس القضاء األعلى.قضايا العنف والشروع بالقتل  كم فياملحاللرقابة على إجراءات 

تضمن املشروع اختيار مجموعة من املحامين املتدربين، وتأهيلهم في موضوع الرقابة على إجراءات 

قضايا،  3قضية، هتك عرض  14( قضية )إيذاء 22ملتابعة ومراقبة هذه اإلجراءات في ) املحاكم

فحص وجود  إلى(. وهدف املركز ةيد قضية واحدة، الشروع بالقتل قضية واحدقضايا، تهد 3اغتصاب 

. وخلصت التقرير النهائي لهذا 49ثغرات في نظام العدالة الفلسطيني، وصعوبة انصاف الضحايا فيه

"انه على الرغم من التعديالت على قانون العقوبات قد أحرزت تقدما في االستجابة  إلىاملشروع 

دولة فلسطين ونظام العدالة فيه أن  اق التي تعاني منها النساء الضحايا، االة النطالواسع للتحديات

 .50دعما مناسب لوصول الضحايا للعدالة" اوينفذو لم يطوروا 

                                                                            
 .2020مركز املرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي، التمييز والعنف ضد النساء تربة القتل الخصبة، 48
 .2021، وصول النساء ضحايا العنف للعدالة في فلسطين، مركز املرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي 49
 .45. صفحة 2021مركز املرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي، وصول النساء ضحايا العنف للعدالة في فلسطين،  50



71 

 

( قضايا قتل 8وفي تحليل االحكام الصادرة عن املحاكم في قضايا قتل النساء والتي تناولت بالتحليل )

مجموعة من التوصيات التي تحقق العدالة  إلىلصت الدراسة نساء خالل األعوام األخيرة فقد خ

للنساء ضحايا القتل، وتقديم مرتكبي هذه الجرائم للعقاب الذي يتناسب مع الجرم الذي ارتكبوه وهو 

يساهم في تعزيز قوة الردع عن جرائم قتل النساء ويحقق العدالة للنساء املغدورات أن  ما يمكن

 لظاهرة من جذورها، اما توصيات الدراسة فهي:االمل باجتثاث هذه اويعطي 

العمل على اعتماد برامج تدريبية قضائية بهدف القضاء على اعتماد القضاة معايير صارمة بشأن  -1

ما يعتبرونه السلوك املناسب للنساء، وعدم معاقبة أولئك الالتي ال يتوافقن مع تلك القوالب 

ة بالقضاء ع ( 33لى التمييز ضد املرأة في التوصية العامة رقم )النمطية، كما رأت اللجنة املعني 

 القضاء. إلىبشأن لجوء املرأة 

(، CEDAWالعمل على اعتماد برامج تدريبية ألعضاء النيابة في مجال استخدام أحكام اتفاقية ) -2

واملعايير الدولية األخرى بشأن الحقوق اإلنسانية للمرأة في مرافعاتهم بشأن حماية حق املرأة في 

 ياة، السيما في جرائم قتل النساء.الح

( وتوصيات اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، CEDAWالعمل على توفير اتفاقية ) -3

بوصفها مادة نظرية يتم وضعها بين أيدي السادة القضاة وتعميمها بغية االسترشاد بها في األحكام 

 القضائية.

واألعذار املخففة على نطاق واسع؛ بغية استخدامها من  نشر التعديالت املتعلقة بإزالة األسباب -4

 .51ِقبل أطراف العملية القضائية

 

 

 

 

 

                                                                            
 .65. صفحة 2019، التزامات دولة فلسطين بحماية حق املرأة في الحياةمركز املرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي،  51
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 :الرابعالفصل 

 التوصيات

 التوصيات في مجال الرصد والتوثيق

o عملية الرصد  حول نتائج التحليلية الرصد والتوثيق وإصدار التقارير الدورية اتعملي مواصلة

 والتوثيق

o بناء مرصد وطني متخصص في رصد  لعمل على بناء نظام موحد متكامل في عملية الرصدا(

افحة التمييز ليشكل مرجعية وطنية لكل الجهات املجتمعية العاملة في مك وتوثيق قتل النساء(

 والعنف وقتل النساء

o ومات التي يتم رصدها وتوثيقها توسيع نطاق وحدود الرصد، لتشمل املتابعة املتواصلة للمعل

حول أي عملية قتل، وعدم اغالق ملفات الرصد عند حدود معينة. ويشمل ذلك االستمرار في 

رص وتحليل االحكام الصادرة برؤية نسوية تعزز ف متابعة إجراءات املحاكمة في حاالت القتل

 العدالة إلىالنساء في الوصول 

o  العشرين سنة االخيرة لقتل التي تم رصدها خالل فترةتحليلية لحاالت اشاملة و اجراء دراسة ،

تمكن من  وربطها بالتغييرات الحاصلة على األصعدة القانونية واالجتماعية خالل نفس الفترة

 لى صعيد مكافحة ظاهرة قتل النساءاإلجراءات والتدابير والتغييرات الحاصلة ع أثرفحص 

 التوصيات في املجال القانوني

o  الوطنية باتجاه نشر اتفاقية "سيداو" في الجريدة الرسمية للسلطة  للتأثيراستمرار العمل

 الفلسطينية" عالوقائ“

o  ةعلى التشريعات الوطنيسمو اتفاقية "سيداو"  العمل لتأكيداستمرار 

o  وائمة القوانين والتشريعات الفلسطينية املختلفة مع التزامات وتعهدات ملاستمرار املطالبة

ة التي انضمت فاقية "سيداو"، وغيرها من املعاهدات واملواثيق الدوليالدولة وفق نصوص ات

 اليها دولة فلسطين
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o  وقانون العقوبات  ،من اجل إقرار قانون حماية االسرة من العنفمواصلة العمل والتأثير

وتشريع قانون أحوال شخصية فلسطيني عصري يتالءم مع متطلبات املساواة  الفلسطيني،

 الت الحياةللنساء في كافة مجا

o  االستمرار كذلك في املناصرة من اجل تشريع األنظمة والقوانين التي تساهم في تعزيز املساواة

وتدعم تمكين النساء في املجاالت االقتصادية والسياسية واالجتماعية وغيرها. كتشريع قانون 

ة امليراث التي ينظم توزيع امللكية املشتركة لألموال بين الزوجين بعد الزواج، واستحداث دائر 

 حقوقهن االرثية إلىستساهم في زيادة فرص النساء في الوصول 

 التوصيات في مجال األنظمة واإلجراءات

o  العمل على بلورة آلية موحدة لرصد وتوثيق ودراسة وتحليل عمليات قتل النساء، والدفع باتجاه

 اعتماد هذه اآللية وتعميمها على املستوى الوطني

o ية إلعادة ادماج ضحايا العنف، واملتابعة املستمرة ألوضاعهن بعد عودتهن العمل على بناء آل

 اسرهن لضمان عدم تكرار العنف إلى

o ليات وإجراءات العمل املتبعة في األجهزة مراجعة مبنية على أساس النوع االجتماعي آل

ع واملؤسسات الرسمية املتخصصة في قضايا النوع االجتماعي وزيادة حساسيتها للتعاطي م

 قضايا قتل النساء

o  لية لبناء عالقة منظمة بين الباحثين/ الباحثات في ميدان رصد وتوثيق قتل النساء وبين آإيجاد

الجهات الرسمية املتخصصة تمكن من تطوير وتبادل الخبرات واملهارات في مجال الرصد 

 االناث والتوثيق ومتابعة حاالت قتل

 دريبالتوصيات في مجال التوعية والتثقيف والت

o التوعية والتثقيف للنساء خاصة، ولكل الفئات والشرائح االجتماعية حول  برامج توسيع

مع تموضوع قتل النساء، ونتائجه وانعكاساته السلبية على النساء وعلى كل فئات املج

 اشراك الذكور في مثل هذه البرامجواالهتمام ب ومؤسساته،

o النساء على برنامج للتدخل وإعادة تأهيل  هناك حاجة لتضمين استراتيجية مواجهة العنف ضد

 املعتدين وممارس ي العنف ضد النساء
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o  االستمرار في تنظيم دورات تدريب وتأهيل للعاملين/ات امليدانيين/ات في مجال رصد وتوثيق

 قتل النساء في مختلف املؤسسات الرسمية وغير الرسمية

o  تأهيلهم للقيام بدور أوسع في توعية ونشر تنظيم تدريب للعاملين/ات في االعالم لزيادة توعيتهم و

 ثقافة املساواة ونبذ قتل النساء للمساهمة في القضاء على الظاهرة

o  تنظيم برامج تدريب مستمرة للعاملين في املؤسسات الرسمية العاملة في مجال مكافحة العنف

شرطة والنيابة ضد النساء والعنف املبني عل أساس النوع االجتماعي كوحدة حماية االسرة في ال

العامة، وزيادة تأهيلهم ورفع درجة حساسيتهم لقضايا املرأة والنوع االجتماعي خالل متابعتهم 

 للعنف والقتل ضد النساء

o  تنظيم برامج توعية وتدريب متخصصة للقضاة والعاملين في الجهاز القضائي حول العنف

ي وعدم التمييز فعزيز املساواة لية مواجهته وتآاملبني على أساس النوع االجتماعي وكيفية و 

 االحكام القضائية
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 على الرابط: 15/4/2021تاريخ الدخول 

https://www.wclac.org/Library/195/_  

 .2019،ملفات الرصد والتوثيقمركز املرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي، 

 .2020،ملفات الرصد والتوثيقمركز املرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي، 

 .2021، لنساء ضحايا العنف للعدالة في فلسطينوصول امركز املرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي، 

 .2020، آذار 2019لعام  التقرير السنوي العاشرالنيابة العامة، 

 .2019، 2018لعام  تاسعالتقرير السنوي الالنيابة العامة، 

ع ، قطا2020التقرير االحصائي السنوي للعنف املبني على النوع االجتماعي للعام وزارة التنمية االجتماعية، 

 .املرأة )قسم: النساء ضحايا العنف املبني على النوع االجتماعي

 الرابط: 20/5/2021تاريخ الدخول  وزارة شؤون املرأة، املوقع االلكتروني،

tools/68.html-https://www.mowa.pna.ps/mechanisms 

 

  

https://www.wclac.org/Library/195/_
https://www.mowa.pna.ps/mechanisms-tools/68.html
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 ز ــركاملن ـــاويــعن

 

 مكتب رام هللا:
 رام هللا  –بطن الهوى  –شارع وديعة شطارة  23

 91516الرمز البريدي  -القدس  54262ص.ب 
-00970أو  2956146/7-2-00970هاتف: 

2-2967915/6  
 2956148-2-00970فاكس: 

 

Ramallah Office: 
23, Wadi’a Shatarah Street, Batn Al-Hawa, 
Ramallah 
P.O.Box: 54262, Jerusalem 91516 
Phone: 00970-2-2956146/7 Or 00970-2-
2967915/6  
Fax: 00970-2-2956148  

 ب القدس:ـمكت
مقابل منتزه بيت  -شارع الجوزة –بيت حنينا  -القدس
 الطابق األول – 6عمارة رقم  -حنينا 

 91516الرمز البريدي  -القدس  54262ص.ب 
 0097226282449هاتف: 
 6281497-2-00972: تلفاكس

 

Jerusalem Office: 
Opposite Beit Hanina Park, Building #6- 
First Floor, Al Jozzeh Street, Beit Hanina 
Jerusalem, 91516, P.O.Box: 54262 
Phone: 00970-2-6282449  
Telefax: 00972-2-6281497 

 ل:ـمكتب الخلي
عمارة  -قرب دائرة السير -رأس الجورة  -الخليل 
 الطابق الثاني -حريزات
 2250585-2-00970  تلفاكس:

 

Hebron Office: 
Al- Hreizat building- 2nd floor, Ras Al-
Jorah, Hebron  
Telefax: 00970-2-2250585  

 ت جاال:ـب بيـمكت
 -بجانب بيت الشيوخ -شارع المغتربين -بيت جاال
 76بناية رقم 
 2760780-2-00970هاتف: 

 

Beit Jala Office:  
Dar Makhlouf, 76, Al-Mughtaribeen Street, 
East of Ashioukh House, Beit Jala. 
Telefax: 00970-2-2760780 

 
 info@wclac.org ل:اإليميـ

  /rghttps://www.wclac.o ـروني:تالموقـع اإللك
 https://www.facebook.com/WclacPalestine/?ref=bookmark ـوك:الفيـس ب

 https://twitter.com/WclacPalestine ـر:تويتـ
 1800807060 ي:ـانخـط المساعـدة المج

 

mailto:info@wclac.org
https://www.wclac.org/
https://www.facebook.com/WclacPalestine/?ref=bookmark
https://twitter.com/WclacPalestine

