ضد العنف،
يستنكر ائتالف "فضا" – فلسطين ّيات ّ
األهلي
العام للمرأة الفلسطين ّية ،واالئتالف
واال ّتحاد
ّ
ّ
الفلسطيني لتطبيق القرار  ،1325وائتالف
النسوي
ّ
ّ
الجمع ّيات النسو ّية الفلسطين ّية  1325البديل يف
ّ
الخط األخضر ،ن ّي َة الحكومة اإلسرائيل ّية
مناطق
َ
العامة
العنصري ىلع الهيئة
طرح قانون املواطنة
ّ
ّ
س َريان العمل به ،ويدعون
للكنيست لتجديد َ
االئتالفات النسو ّية إلسقاط هذا القانون ع ْبر البيان
التالي:
تعسف ّية وظاملة،
يف خطوة
ّ
ّ
املتوقع أن تطرح الحكومة
من
لم
اإلسرائيل ّية قانون منع ّ
العامة
الشمل أمام الهيئة
ّ
للكنيست خالل األسبوع الجاري
س َريانه.
للتصويت ىلع تجديد َ
ً
هذا القانون -الذي ُس ّن قانونا
ّ
مؤق ًتا ("ضرورة آن ّية") يف العام
لم شمل العائالت
 ،2003ليمنع َّ
املكونة من زوج أو زوجة من
َّ
فلسطين ّيي الـ  ،48وزوج أو
زوجة من ّ
ّ
الضفة و ِقطاع
سكان
دائما
فعليا قانو ًنا
غ ّزة -صار
ًّ
ً
الفوري ّ
كل
وثاب ًتا مع تجديده
ّ
العامة
عام ع ْبر تصديق الهيئة
ّ
س َريان العمل به.
للكنيست
ّ
اإلسرائيلي ىلع َ
ّ
إ ّننا يف االئتالفات النسو ّية نؤكد ىلع عنصر ّية هذا
القانون الجائر من حيث الجوهر ،والذي ّ
يمثل حالة
تنفرد بها دولة إسرائيل ،وال مثيل له يف دول العالم
ّ
كافة ،وندعو للعمل ىلع إسقاطه وإلغائه ك ّل ًّيا،
مدمرة ىلع حياة عشرات اآلالف
ِلا له من تأثيرات
ّ
من األفراد الذين يجري تشتيت شملهم و ُي ْح َرمون
من ّ
رمون
حقهم
ّ
األساسي بتكوين األسرة ،كما ُي ْح َ
من أبسط الحقوق اإلنسان ّية األساس ّية (كالخدمات
الط ّب ّية واالجتماع ّية -ىلع سبيل املثال) ،ناهيك
أن النساء الفلسطين ّيات ّ
عن ّ
تضرًرا
هن الفئة األكثر
ُّ
ّ
حقوقهن.
من هذا القانون ،واألكثر عرضة النتهاك
ويتس ّبب هذا القانون بأضرار بالغة للنساء
ّ
تتمكن
الفلسطين ّيات اللواتي يتع ّرضن للعنف؛ إذ ال
َّ
للمعنفات من
تقدم الحماية
املؤسسات التي
ّ
ّ
ّ
مساعدتهنّ ،
ّ
يحرمهن من أ ّية
ألن هذا القانون
ّ
الخط األخضر ،فيفقدن أبسط
مكانة قانون ّية داخل

الشخصي والحماية من
الحقوق اإلنسان ّية يف األمن
ّ
العنف ،وقد يعانين من انتهاك ّ
حق ّ
هن يف حضانة
ً
حقوقا أخرى يف حال االنفصال
األطفال ،ويفقدن
ّ
أزواجهن ،أو يف حال وفاة الزوج.
عن
ّ
مدمرة تستهدف
إن العمل بهذا القانون هو سياسة ِّ
الفلسطيني بكامله ،وهو استمرار للحرب
الوجود
ّ
الديمـﭼـراف ّية بأدوات أخرى ،هذه الحرب التي تسعى
لضم أكبر مساحة ممكنة من األرض والتخ ّلص من أكبر
ّ
عدد ممكن من الفلسطين ّيين،
وزجهم خلف الجدران دون
ّ
حقوق فرد ّية أو جماع ّية.
ّ
ويؤكد تجديد هذا القانون
الذي يستهدف عشرات اآلالفمن الفلسطين ّيين معظمهم
من النساء -م ّرة أخرى،
ىلع تشابك دوائر التمييز
واالضطهاد :االضطهاد الذي
تمارسه املنظومة االستعمار ّية
ً
مضافا إليه اضطهاد يمارسه
ضد نسائه.
املجتمع
الذكوري ّ
ّ
إ ّننا يف االئتالفات النسو ّية
ّ
نؤكد ،من منطلق إيماننا
بالعدالة وقيم حقوق اإلنسان
العامل ّيةّ ،
أن املطلب الذي
ّ
يمثل ضحايا هذا القانون الجائر هو العمل ىلع
العنصري الواضح ،ورفض
إلغائه ك ّل ًّيا ورفض طابعه
ّ
جميع املحاوالت التي ترمي إلى "تحسين شروطه"
أو "املفاضلة بين الحقوق املسلوبة" من النساء
ويحسن
نحو يديم بعضها
ّ
والعائالت املعن ّية ،ىلع ٍ
من شروط بعضها اآلخر؛ وذلك ّ
أن حقوق اإلنسان
ومنع التمييز والعنصر ّية ال تقوم ّإل ىلع قاعدة
التكامل والترابط بين الحقوق.
الدولي للضغط
إ ّننا يف ائتالف "فضا" ندعو املجتمع
ّ
اإلسرائيلي بغية شطب هذا
ىلع دولة االحتالل
ّ
ّ
العنصري من سجل القوانين ،والذي َيحرم أبناء
القانون
ّ
وبنات شعبنا من الحقوق اإلنسان ّية األساس ّية ملج ّرد
ّ
الفلسطيني ،وكذلك
وانتمائهن للشعب
انتمائهم
ّ
ندعو َمن هم يف مواقع صنع القرار ،واملناهضين
للعنصر ّية والتمييز ىلع أشكالهاّ ،
تهمه قيم
وكل من ّ
العدالة والكرامة اإلنسان ّية ،إلى العمل ىلع إسقاط
س َريانه.
هذا القانون الجائر ومنع تجديد َ

