ورقة موقف بمناسبة الثامن من آذار  – 0202يوم المرأة العالمي
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تهنئة
يتقدم مركز إعالم حقوق اإلنسان والديمقراطية "شمس" بالتهنئة والتبريك من نساء العالم عموما والنساء
الفلسطينيات في الوطن والشتات خصوصا لحلول الثامن من أذار – يوم المرأة العالمي .في هذه المناسبة
يؤكد مركز "شمس" على أهمية أن تتكاتف وتتواصل الجهود الوطنية الرسمية والمدنية والمجتمعية بهدف
إنصاف المرأة الفلسطينية ومحورة وتكثيف حضورها في المشهد الفلسطيني سياسيا واقتصاديا واجتماعيا
وثقافيا وفكريا وحقوقيا ،على درب العدالة والمساواة التي يؤمن بها ويناضل ألجلها مركز "شمس" وتخليقا
عنا .ضمن هذه الجهود يقدم مركز "شمس" لجمهوره من
لسردية نشعر بالرضا أن ترويها األجيال ّ
المواطنين/ات ورقة موقف مكثفة حول واقع أوضاع النساء الفلسطينيات ورؤيته إلصالح هذا الواقع واألدوات

المطلوبة في نظرية التغيير التي يتبناها ،وصول لوطن حر لنساء حرة وشعب من األحرار.
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مقدمة
ُينظر للمواطنة على أنها الوعاء الحقوقي لقيم الديمقراطية ومرتكزاتها ،على الرغم من أن صيرورتها جاءت

نتاج تفاعالت سياسية واقتصادية واجتماعية مختلفة .استطاعت المواطنة أن تتكثف على شكل بوتقة تنصهر
فيها كل التناقضات المجتمعية وتعلي المساحات المشتركة.
وفي حين بلغ عدد النساء الفلسطينيات  2.15مليون من إجمالي عدد السكان حتى منتصف عام ،2222
بنسبة تصل إلى  ،%94وفي الوقت الذي وصلت فيه نسبة الطالبات الملتحقات بمؤسسات التعليم العالي
الفلسطينية  %02من مجموع الطلبة الملتحقين ،وبالرغم من تلك المقاربة أو التفوق إل أنه نسبة النساء
المشاركات في سوق العمل  %51من مجمل النساء في سن العمل والتي لم تتغير منذ العام  2251وحتى
اليوم ،ول زالت النساء الفلسطينيات يعانين مشاكل متعاظمة تنطلق من كونهن نساء وتمييز واضطهاد على
أساس الجنس والنوع الجتماعي عبر كافة المجالت ،يرافق هذا العنف سياسة إخراس يمارسها المجتمع
الذكوري ضدهن ،ويستند فيها على معززات ثقافية قامعة للنساء وتتعامل معهن كحالة ثابتة من حقوق الرجال
ومساحة خاصة للذكورة ل ينبغي انتهاكها أو القتراب منها والتعدي عليها ،الجذور الثقافية تستند على
معززات قوية للغاية هي العادات والتقاليد والعرف المجتمعي واليدولوجيا الدينية والثقافة العنيفة التي تدافع
عن العنف وتدعمه وتبرر له وتلوم الضحية سواء في الحيز الواقعي أو عبر الفضاء الرقمي.
هذا السير نحو المجهول وترسيخ الضطهاد في الوعي والممارسة الجمعية وتدمير الذات ،يأتي على الرغم
من توقيع فلسطين على جملة من التفاقيات والمعاهدات الدولية في مقدمتها اإلعالن العالمي لحقوق
اإلنسان ،والعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية ،والعهد الدولي الخاص بالحقوق الجتماعية
والقتصادية والثقافية ،واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" التي بقيت غير نافذة ولم
يجري نشرها بل وتعرضت إلى حملة تشويه منظمة وتم مهاجمة المؤسسات الداعمة لحقوق النساء بحجج
واهية تستند على نظريات مؤامرتية وتنطلق من حالة تقوقع على الذات ،هذه الخطابات من الكراهية ضد
المنظمات المدنية مثلت حالة انسحاب خطيرة للعنف الذي يقع على النساء وخطاب الكراهية والتمييز الذي
يعانين منه إلى حقل المؤسسات المدنية الداعمة لحقوقهن من قبل حمالت ممنهجة قادتها مراكز القوى
التقليدية والرجعية والمحافظة العابرة لألحزاب.
3|Page

في ظل هذا السياق المعقد وشديد الخطورة ،والقاهر للنساء والفتيات ،والذي يلقي بظالله على المجتمع ككل،
ينبغي لنا أن نتمسك باألمل وأن نعزز قناعاتنا أكثر فأكثر بالعتماد المتبادل بين حقوق اإلنسان وحقوق
النساء ،وبين حرية اإلنسان وحرية األوطان ،وبين تمكين النساء والتنمية المستدامة ،وبين صحة النساء
وصحة األطفال نواة المجتمع ،وأن نرتكز على الجهود التقدمية التكاتفية كحائط تصدي ونظرية تغيير.

االنتهاكات االستعمارية اإلسرائيلية ضد النساء الفلسطينيات
تستمر الفظاعات واإلجراءات الالإنسانية والالأخالقية التي تقوم بها "إسرائيل" السلطة القائمة بالحتالل
وجنودها وجماعات المستوطنين اإلرهابية بحق النساء الفلسطينيات الصامدات على أرضهن والمدافعات عن
حقوقهن وحقوق شعبهن والمواجهات لصفقة القرن المخالفة للقانون والشرعية الدولية في كافة أماكن تواجدهن
وبالذات في المناطق المهددة بالمصادرة في األغوار والتجمعات البدوية ومناطق مصنفة ( )Cوفق التقسيمات
الجيوسياسية التي أفرزتها اتفاقيات أوسلو .تواجه الفلسطينيات عنف مزدوج :قومي كونهن فلسطينيات،
وجنساني كونهن نساء.
هذا العنف الممارس نتيجة الستعمار اإلسرائيلي الطويل والممت منذ العام  5491يؤثر على النساء
الفلسطينيات ويضاعف صعوبات الحياة لهن ،تتجلى أبرز النتهاكات ضد النساء في تدمير الممتلكات
وهدمها وعدم توفير السكن الالئق ،والعتداء على المدنيات واستهدافهن سواء باإلعدامات الميدانية والقتل
خارج نطاق القانون والقضاء في الضفة الغربية ،أو بالستهداف المباشر في المظاهرات في الضفة الغربية
وقطاع غزة ،أو بالقصف الجوي والمدفعي والبحري في قطاع غزة ،باإلضافة إلى توسيع المستوطنات على
حساب األراضي الفلسطينية وحيز النساء الفلسطينيات الجغرافي ،وهو توسيع يتزامن مع عنف
للمستوطنين/ات ضدهن إذ يتغذى التوسيع والعنف من بعضهما ،كما يجري إخالء الفلسطينيات قس ار من
القدس الشرقية في شكل من أشكال العقاب الجماعي ،أو فرض اإلقامة الجبرية ،أو النفي خارج البلدة القديمة
أو المدينة وهو ما يرحمهن من أزوجهن وأبنائهن ،أو حرمان النساء من ممارسة الحق في العبادة .وانتهاك
الحق في حرية الحركة والتنقل بعشرات الحواجز العسكرية وعلى المعابر ،ل تسلم الصحفيات والناشطات
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على منصات التواصل الجتماعي من الستهداف وانتهاك حقوقهن الرقمية ،والبتزاز والتهديد وحجب
المحتوى واإلغالق والذي يفرز عنف مشابه للعنف الرقمي في الواقع إذ يتم حرمانهن من حريتهن وتقييد
حريتهن واعتقالهن ومحاكمتهن على خلفية التعبير عن آرائهن على المنصات ،أما المدافعات عن حقوق
اإلنسان فهن عرضة لنتهاكات متعددة ومتراكمة على مستويات عدة من قبل األدوات الستعمارية
اإلسرائيلية.
( )94امرأة فلسطينية قابعات في السجون اإلسرائيلية ،من بينهن ( )9معتقالت إداريا ،وهو اعتقال غير قانوني
وغير شرعي بموجب القانون الدولي ويحرم المعتقالت من أدنى ضمانات العدالة ويجري على تهم "سرية" ل
يتم إطالع المعتقالت أو محاميهم عليها ،أي بدون تهمة محددة وبدون محاكمة ،بما يحول دون بلورة دفاع
فعال ،ويجري اعتقال هذا العتقال لمرات متعددة دون سقف معين ،وهو ما دفع العديد من المعتقالت
لإلضراب عن الطعام من بينهن المعتقلة فداء دعمس ( )21عاما من بلدة بيت أمر في محافظة الخليل.
برغم ما في العتقال بدون تهمة أو محاكمة من انتهاك جسيم لحقوق اإلنسان خاصة إذا ما تم من قوى
استعمارية ضد مدنيات الشعب الذي تستعمره ،أوغلت "إسرائيل – السلطة القائمة بالحتالل" في النتهاكات،
فقد تعرضت األسيرة ميس أبو غوش ( )22عاما من محافظة القدس إلى تحقيق متفاوت العنف وتنكيل،

هذه المعاناة ال تعاني منها األسيرة أبو غوش
كحالة منفردة واستثناء ،بل هي ممارسات
منظمة يجري انتهاجها في السجون اإلسرائيلية
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ضد معظم المعتقالت ،إذ تعاني األسيرات من
إجراءات

عنيفة

ومهينة

ترافق

عمليات

اعتقالهن ،فضالا عن االزدحام داخل الغرف
وسياسة اإلهمال الطبي والحرمان من الزيارة أو
االتصال باألهل والمحامين والدراسة وغيرها.
"نُقلت األسيرة أبو غوش إلى مركز توقيف "المسكوبية" في القدس للتحقيق
معها ،وهناك جرى تفتيشها تفتي ًشا عاريًا في البداية ،ومن ثم جرى نقلها إلى
الزنازين الستجوابها ،جوالت التحقيق كانت لساعات طويلة قضتها وهي
'مشبوحة' على كرسي صغير داخل زنزانة شديدة البرودة ،وبعد  6أيام بدأ
التحقيق العسكري معها ،والذي تخلله شبح على طريقة (الموزة والقرفصاء)،
إضافة إلى صفعها وضربها بعنف وحرمانها من النوم .واستمر التحقيق
العسكري معها لثالثة أيام عانت خاللها األمرين ،ولفتت األسيرة أبو غوش
بإفادتها إلى أنه في إحدى المرات حاولت الهروب من أيدي المحققات والجلوس
بإحدى زوايا الزنزانة ،لكن المحققة قامت بإمساكها وبدأت بضرب رأسها
بالحائط وركلها بقوة والصراخ عليها وشتمها بألفاظ بذيئة ،كما وتعمد المحققون
إحضار أخيها وذويها البتزازها والضغط عليها ،إلجبارها على االعتراف بالتهم
الموجهة ضدها .وأشارت أبو غوش إلى أن ظروف الزنازين ،التي كانت تُحتجز
بها طوال التحقيق معها ،كانت غاية في القسوة وتفتقر إلى أدنى مقومات الحياة
اآلدمية ،فالحيطان إسمنتية خشنة من الصعب االتكاء عليها ،والفرشة رقيقة من
دون غطاء ووسادة ،والضوء مشعل  42ساعة ومزعج للنظر ،والوجبات
المقدمة سيئة جدًا ،باإلضافة إلى معاناتها من دخول المياه العادمة إلى زنزانتها،
والتي كانت تفيض على الفرشة والغطاء .وأضافت أنه في إحدى المرات تعمد
المحققون إدخال جرذ كبير إلى الزنزانة إليذائها ،عدا عن مماطلتهم في
االستجابة ألبسط مطالبها كحرمانها من الدخول إلى الحمام ،واستفزازها
والسخرية منها".
محامي هيئة شؤون األسرى والمحررين المسؤول عن ملف ميس أبو غوش.
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وفي هذا اإلطار يدعو مركز "شمس" األمم المتحدة والمنظمات الدولية للوقوف أمام مسؤولياتهم في إلزام دولة
الحتالل بضرورة احترام القانون الدولي اإلنساني وقانون حقوق اإلنسان وتوفير آليات الحماية للمدنيات
الفلسطينيات ،خاصة في ظل نتائج النتخابات اإلسرائيلية األخيرة وفوز مشروع الستيطان والضم والعنصرية
واألبارتهايد ممثال بحكومة اليمين المتطرف ،لقد ضاعفت إسرائيل منذ سيطرتها بالقوة العسكرية المسلحة على
األرض الفلسطينية المحتلة من الضغوطات التي تتعرض لها النساء والفتيات الفلسطينيات ،رافضة النصياع
للمعاهدات والتفاقيات الدولية حول حقوق المرأة وفي مقدمتها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد
المرأة والتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ،فما زالت إسرائيل تتنكر لتطبيق
معاهدات حقوق اإلنسان التي صادقت عليها في الضفة الغربية وقطاع غزة واستمرت في تحدي المجتمع
الدولي ،ورفضت بثبات انطباق اتفاقية جنيف الرابعة ،كما تصر على إدارة الظهر لق اررات الشرعية الدولية
وفي مقدمتها قرار مجلس األمن رقم ( )5421حول المرأة والسالم واألمن في تعنت أنتجته السياسية الدولية
المحابية لنظام األبارتهايد اإلسرائيلي والغاضة الطرف عن جرائم الحرب الموصوفة التي تُرتكب في األرض
الفلسطينية المحتلة منذ عقود.
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أوضاع المرأة الفلسطينية داخلي ا
تبددو مناسددبة الثددامن مدن آذار مناسددبة مواتيددة لقيدداس حجدم الجهددود التددي تبددذلها المؤسسدات واألطددر الرسددمية فددي
تعزي ددز احتد درام حق ددوق النس دداء وتمكي ددنهن وحم ددايتهن ومناهض ددة العن ددف ض دددهن ،ف ددي ه ددذا الص دددد يش ددير مرك ددز
"شمس" إلى مجموعة من األرقام:
 .5تعمل  % 21من النساء الفلسطينيات في القطاع الخاص بدون عقد عمل.
 .2نسبة العنف ضد النساء المتزوجات حاليا أو اللواتي سبق لهن الزواج في العمدر ( )09-51سدنة %43
في محافظدة الخليدل %23 ،فدي محافظدة جندين %95 ،محافظدة خدانيونس %92 ،محافظدة غدزة%42 ،
محافظة دير البلح ،وهي أعلدى محافظدات علدى مسدتوى العندف ضدد النسداء ،فضدال عدن نسدب متفرقدة
أخرى بحسب الجهاز المركزي لإلحصاء.
 .4مشدداركة النسدداء فددي مواقددع صددنع القدرار محدددودة %1 ،مددنهن أعضدداء مجلددس مركددزي %55 ،عضدوات
مجلددس وطنددي %59 ،عضدوات مجلددس وزراء %55 ،سددفيرات فدداعالت ،ومددن أصددل  50محددافظ امدرأة
واحدة هي محافظ محافظة رام اهلل والبيرة .وعند الحديث عدن الحاصدلين علدى درجدة مددير عدام فدأعلى
تبلغ النسبة  %54من النساء مقابدل  %13مدن الرجدال .كمدا أن نسدبة البطالدة  %01بدين اإلنداث مقابدل
 %41بددين الددذكور .كمددا ان نسددبة المشدداركات فددي القددوى العاملددة مددن ذوات اإلعاقددة  ،%9مقابددل %29
من الرجال ذوي اإلعاقة.
 .9بددالرغم مددن ارتفدداع ج درائم قتددل النسدداء وضددغوط المجتمددع المدددني والوعددود الرسددمية المتكددررة ،لددم يجددري
حتددى تاريخدده إصدددار ق ددانون حمايددة األسد درة مددن العن ددف ،ومددا زال الق ددانون المنتظ ددر يد دراوح مكان دده ف ددي
استخفاف بأرواح النساء.
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بيت لحم
ضحية جديدة للثقافة
الذكورية وعنف المجتمع

 .1مددا ازلددت الحاجددة قائمددة إلددى إصدددار قددانون أحدوال شخصددية فلسددطيني حددديث وعصددري يتوافددق وحقددوق
اإلنسان ويلتزم بالمعايير الدولية.
 .0مددؤخ ار ،تعرضددت المؤسسددات المدنيددة الحقوقيددة والنسددوية إلددى هجددوم مددن قددوى رجعيددة عددابرة للحركددات
واألح دزاب علددى خلفيددة دفاعهددا عددن حقددوق النسدداء ،وجددرى تهديددد قطاعددات مفصددلية ف دي أي دولددة مثددل
قطاع التربية والتعليم وقطاع اإلعدالم وم ارفدق سديادية ممثلدة فدي السدلطة القضدائية علدى خلفيدة إصددار
السيد الرئيس قرار بقانون بتحديد سن الزواج ،وكان واضحا غياب الحكومة عن المشهد.
 .3بالرغم من تثمين مركز "شمس" لإلرادة الرئاسية بإصدار قرار بقانون تحديد سن الزواج للجنسين ب د 51
عاما نظ ار لنسجامه وروح إعالن السدتقالل والقدانون الفلسدطيني األساسدي والت ازمدات فلسدطين الدوليدة
ومع ددايير حق ددوق اإلنس ددان ومطالب ددات مجل ددس حق ددوق اإلنس ددان التدددابع لألم ددم المتحددددة .إل أن معدددايير
السددتثناءات الممنوحددة فددي الق درار بقددانون بتحديددد سددن الددزواج مددا ازلددت ضددبابية وتسددتند إلددى سددلطات
تقديرية من قبل المحكمة وبمصادقة من قاضي القضاة ،وكان األولدى تحديددها فدي القدرار بقدانون وفقدا
للمعاير والممارسات الدولية الفضلى.
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توصيات مركز "شمس"
وعليه ،فإن مركز "شمس" يطالب بما يلي:
 .5إصددالح األطددر التش دريعية ومواءمتهددا كاف دة مددع اتفاقيددة القضدداء علددى كافددة أشددكال التمييددز ضددد الم درأة
"سدديدوا" والبروتوكددول الختيدداري الملحددق بهددا واتفاقيددة جنسددية الم درأة المتزوجددة واتفاقيددة الرضددا بددالزواج
وسن الزواج في العام الذين انضمت إليهم فلسطين.
 .2اإلسد دراع بإص دددار ق ددانون لحماي ددة األسد درة م ددن العن ددف ،وأن يحت ددوي بوض ددوح عل ددى مس ددؤولية والت ازم ددات
الحكوم ددة لمن ددع العن ددف وحماي ددة الناجي ددات ومقاض دداة المعت دددين .والعم ددل عل ددى إص دددار ق ددانون أحد دوال
شخصددية حددديث وعصددري يتوافددق وحقددوق اإلنسددان ويلتددزم بالمعددايير الدوليددة ويشددمل القضددايا األساسددية
ح ددول الحق ددوق القتص ددادية والجتماعي ددة للمد درأة .وق ددانون عقوب ددات فلس ددطينية عص ددري يغل ددظ العقوب ددات
والج دزاءات علددى قتلددة النسدداء .إلددى حيندده ،تعددديل المددادة ( )41مددن قددانون العقوبددات األردنددي 5402/50
النافذ في الضفة الغربية باستبدال مصطلح "بداعي الشرف" .واصدار قدانون شدركات فلسدطيني حدديث
وعص ددري ب ددديال لق ددانون الش ددركات األردن ددي الناف ددذ  5409/52ي ارع ددي رؤي ددة واس ددتراتيجية تعزي ددز المكان ددة
القتصادية للنساء.
 .4وضع خطة شاملة (رسمية بالشراكة مع المجتمع المدني) إلنهاء حالة الختناق القضدائي فدي المحداكم
الشرعية سيما أنها تحمل صبغ الستعجال.
 .9تعزيز حضور النساء ومشاركتهن وفاعليتهن في قطداع العدالدة (و ازرة العددل ،مجلدس القضداء األعلدى،
جهات إنفاذ القانون الشرطية ،النيابة العامة ،نقابة المحامين).
 .1تحمل الحكومة الفلسدطينية ومؤسسداتها الرسدمية المسدؤولية فدي مواجهدة خطابدات الكراهيدة والعندف مدن
القوى الرجعية والتي تسدتهدف منظمدات المجتمدع المددني علدى خلفيدة مواقفهدا المتقدمدة فدي الددفاع عدن
حقوق النساء والفتيات.
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 .0تعددديل ق درار بقددانون رفددع سددن الددزواج ،بحيددث تتحددول السددتثناءات فيدده مددن السددلطة التقديريددة للمحكمددة
ومصادقة قاضي القضاة إلى معايير واضحة مكتوبة تتفق والمعايير والممارسات الدولية الفضلى.
 .3ض ددرورة تمك ددين النس دداء م ددن الوص ددول إل ددى العدال ددة ،وذل ددك عب ددر إص ددالح مؤسس ددات العدال ددة الرس ددمية
وتطويرها نحو األفضل ،بحيث تصبح محتضنة للنساء ضحايا العنف ل طاردة لهن ،بما يضمن لهدن
العدالة والمساواة ويعزز شعورهن بالمواطنة.
 .1ضددرورة تعزيددز مشدداركة المدرأة السياسددية وبالددذات للطالبددات فددي الجامعددات فددي الوقددت الددذي تت ارجددع فيدده
هددذه النسددبة ،وذلددك عبددر تمكيددنهن مددن القت دراع والترشددح والوصددول والقيددام بدددورها بفعاليددة بعددد تددوليهن
للمنصددب ،عبددر معالجددة المنددا السياسددي العددام واصددالح األطددر الهيكليددة والثقافيددة التددي تحددول دون
وصولهن وتشكل عقبات في المشاركة السياسية لهدن بمدا فيهدا دسداتير مجدالس الطلبدة ونظدم الحركدات
الطالبي ددة ف ددي الجامع ددات ،فض ددال ع ددن أهمي ددة تمك ددين النس دداء م ددن الوص ددول إل ددى م ارك ددز ص ددنع القد درار
المختلف ددة ،بزي ددادة وص ددولهن للمناص ددب الفاعل ددة العلي ددا والم ددؤثرة ف ددي المؤسس ددات العام ددة الو ازري ددة وغي ددر
الو ازرية والمؤسسات األهلية ومؤسسدات القطداع الخداص ،وتعزيدز انتسداب وفعاليدة النسداء فدي النقابدات
العمالية والمهنية.
دكن فددي المندداطق المهمشددة كمدددخل
 .4تمكددين المد أ
درة اقتصدداديا نظريددا وعمليددا ،وبالددذات النسدداء الل دواتي يسد ّ
لنتزاع حقوقهن المختلفة وتمكينهن في كافة المجالت ،والعمل على تقليص فجوة مشداركة النسداء فدي

سدوق العمددل مقارنددة مددع مشدداركة الرجددال التددي تزيدد حدوالي أربعددة أضددعاف عددنهن ،والعمددل علدى تعزيددز
حضور النساء في الغرف التجارية والصناعية والزراعية واألطر النقابية والمهنية ،بما يضمن اسدتثمار
طاقاتهن واتاحة الفرصة لهن للمشاركة في النهوض بالقتصاد الفلسطيني.

عاش الثامن من آذار . .عاش نضال المرأة الفلسطينية
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