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نتقــّدم بشــكر خــاّص إىل كّل مــن شــارك يف البحــث مــن خــالل المقابــالت الميدانيّــة، ويف مقّدمتهــم عائــالت 

الضحايــا وأقرباؤهــّن وأصدقاؤهــّن الذيــن ارتقــوا إىل مســتوى التحــّدي رغــم صعوبــة الموقــف، حيــث قّدمــوا 

مشــاركة قيّمــة يف المقابــالت، ووفـّـروا مــا لديهــم مــن معلومــات، وآراء، ومشــاعر حــول حيثيـّـات القتــل الــذي طــال 

ــة تربطهــم بهــا صلــة قرابــة، أو عالقــة معرفــة أو صداقــة. ضحيّ

كمــا نشــكر العامــالت يف "مركــز المــرأة لإلرشــاد القانــوينّ واالجتماعــيّ" عــى التجــاوب والدعــم المهــيّ الــذي 

قّدمنــه باالعتمــاد عــى تجربتهــّن يف هــذا المجــال، ونخــّص بالذكــر الســيّدة ريــم النتشــة، منّســقة العمــل الميــداينّ 

ــة يف المركــز. والمنــارصة الدوليّ

ــكّل مــن ســاهم/ت يف تقديــم الدعــم المهــيّ والتقــيّ والفكــرّي، ولَمــن كان لهــم/ّن  ــّد منهــا ل وكلمــة شــكر ال ب

أثــر هــاّم يف إعــداد وإخــراج هــذا البحــث إىل حــّز التنفيــذ. ونخــّص بالذكــر رفــاه عنبتــاوي، مديــرة "كيــان - تنظيــم 

نســوّي" الــي تولـّـت دورًا رئيســيًّا، وســاهمت يف تطويــر فكــرة البحــث ومضامينــه، وتابعــت كّل حيثيّاتــه متابعــة 

ــو صــاحل، وأمــاين  ــاب، وهاجــر أب ــداينّ: رؤى دي ــا نشــكر مســاِعدات البحــث المي ــة اإلصــدار. كم دقيقــة حــّى مرحل

إبراهيــم، وديمــا اجلمــل أبــو أســعد، اللــوايت عكفــن عــى إجــراء المقابــالت والتوثيــق يف مناطــق مختلفــة، وعملــن 

بإتقــان وتمــزُّ عــى الرغــم مــن الصعوبــات والتحّديــات. كذلــك نشــكر محّمــد زيــدان )اخلبــري يف مجــال حقــوق 

اإلنســان(، وعبــري بكــر )المحاميــة والمستشــارة القانونيّــة جلمعيّــة "كيــان"(، والمحاميــة أحلــان نحـّـاس، والدكتــورة 

عريــن هــّواري )الباحثــة والناشــطة النســويّة(، لتقديمهــم االستشــارة المهنيّــة -كّل يف مجالــه/ا- خــالل مســار 

إعــداد التقريــر.

شكر وتقدير
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العالم،  أنحاء  أرواحهّن يف جميع  تحصد  الي  القتل  النساء والفتيات، وارتفاع جرائم  العنف ضّد  ازدياد حاالت 

باتّخاذ خطوات ِجّديّة وفاعلة  المعنيّة  الدول واألطراف  وُيلزِمان جميع  الدويلّ،  المجتمع  أمام  تحّدًيا  يشكاّلن 

لمكافحة تفاقم ظاهرة قتل اإلناث، أو قتل النساء المرتبط بنوع اجلنس، والعنف القائم عى النوع االجتماعيّ، 

وكذلك يستوجبان استخدام كّل الوسائل واإلمكانيّات المتاحة، ومنها إنشاء ودعم الهيئات الي تقوم برصد 

جرائم قتل النساء والعنف ضّد المرأة بأشكاله كافّة. 

يف هذه الدراسة، أَْولَْينا أهّميّة لتسليط الضوء عى جرائم قتل النساء داخل المجتمع الفلسطييّ، وال سيّما عى 

زاوية معتمة يف مرسح اجلريمة، وذلك من خالل رصد مواقف وترصّفات عائالت الضحايا، وطرق تعاملها مع 

اجلريمة وآثارها، كما ارتأينا فحص المؤثّرات االجتماعيّة، واحلياة األرسيّة والمجتمعيّة بغية دراسة البيئة الي 

تنمو يف المعتاد داخلها جرائم العنف عى أنواعها. إذ تمثّل العادات والتقاليد والمعايري االجتماعيّة واحدة من 

مقّومات اجلرائم األساسيّة، باعتبارها انعكاًسا للهياكل االجتماعيّة وعالقات القّوة. كذلك أَْولَينا أهّميّة، يف هذه 

الدراسة، لطريقة تناول "أخبار العنف" من ِقبل وسائل اإلعالم الي تتعّمد اإلثارة، لكنّها تتجنّب مواجهة القوالب 

النمطيّة السائدة عى أنواعها، وهكذا يتحّول اإلعالم إىل أداة ترّسخ الواقع القائم بداًل من السعي إىل تغيريه. 

عالوة عى هذا، تناولنا كيفيّة تعامل اجلهات الرسميّة المختّصة مع هذه القضايا، وسلّطنا الضوء عى تقصريها 

يف أداء الدور المنوط بها من وجهة نظر وتحليل نسويّة. 

وقد جاءت هذه الدراسة استنادًا إىل بحث ميداينّ اعتمد منهجيّة البحث النوعيّ، وشمل مقابالت مع عائالت 

ومقرّبني ألربع عرشة )14( من النساء اللوايت ُقتلن خالل األعوام األربعة األخرية. ويضّم هذا اجلزء من التقرير 

اًل لنظرة تلك الفئات إىل حياة الضحيّة، وإىل تفاصيل جريمة القتل، والعوامل الي كان لها دَور يف  تحلياًل مفصَّ

تسليط الضوء عى القضيّة، أو محاولة طمسها من منظورها ووجهة نظرها. وقد تفاوتت الردود بني التضامن 

والتصادم، وتحميل الضحيّة مسؤوليّة قتلها، بسبب صمتها، أو بسبب مخالفتها لألنماط االجتماعيّة السائدة. 

دون  اجلريمة،  عموًما مسؤوليّة  "المجتمع"  وتحميل  الضحيّة  مع  التضامن  بإبراز  الردود  بعض  امتازت  كذلك 

اخلوض يف األسباب الفعليّة الي دفعت إىل وقوع اجلريمة.

 كذلك اشتمل اجلزء األّول اخلاّص بالبحث الميداينّ عى تحليل لمحتويات التغطية اإلعالميّة حلوادث قتل هؤالء 

النسوة، يف سبيل فهم شكل التغطية اإلعالميّة ومضامينها، وطريقة تعامل اإلعالم مع األفكار النمطيّة، ومع 

الظروف الي رافقت كّل حالة من حاالت القتل. وقد أبرزت نتائج البحث اعتماد اإلعالم األسلوَب الرسدّي جلرائم 

القتل ونقل "بيانات الرشطة" وروايتها دون اخلوض يف التحليل والبحث عن الوقائع واألسباب الفعليّة الي أدّت 

إىل ارتكاب هذه اجلرائم، ويف غالبيّة احلاالت دون االلتفات ألهّميّة نقل صوت العائلة القريبة من الضحيّة، والي 

بقيت غالبًا خارج األضواء اإلعالميّة. كما أظهر البحث غياب الدور التوعوّي لإلعالم وتبنّيه المفاهيم الذكوريّة يف 

التعاطي مع جرائم القتل، وغياب أّي توجُّه إصاليحّ أو َشغل دَْور يف سبيل التأثري والتغيري يف الوعي المجتمعيّ 

ملّخص 
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أيّامنا هذه، ليس يف  الذي يشغله يف  الدور  أهّميّة  انطالًقا من  السائد. وقد جاءت هذه اإلضاءة عى اإلعالم 

تصوير الرأي العاّم ونرشه فحسب، بل كذلك يف مقدرته عى التأثري عى صياغة الرأي العاّم، وقدرته عى ترسيخ 

األفكار النمطيّة أو محاربتها.

أّما اجلزء الثاين من التقرير، فيستعرض بعض اجلوانب المتعلّقة بأداء المستوى الرسميّ والمؤّسسات الرسميّة 

الي تقع ضمن صالحيتها متابعة ومعاجلة قضايا العنف ضّد النساء وقضايا القتل، مع الرتكز عى مؤّسسات 

اخلدمات االجتماعيّة، والرشطة، ومراكز اخلدمات الصحّيّة. وقد أظهر المسح أّن ثّمة نمًطا من اإلهمال الممنهج، 

وبخاّصة تقاعس الرشطة عن توفري احلماية للضحايا، حّى يف احلاالت الي جرى فيها تقديم الشكاوى قبل وقوع 

اجلريمة، أو يف عدم ِجّديّة التحقيق يف اجلرائم بعد وقوعها. وتستعرض بعض الشهادات وجود نمط من التميز 

ثقافة  من  النساء جزًءا  ضّد  واجلريمة  العنف  اعتبار  من  ينطلق  الذي  ذاك  الرشطة،  يف جهاز  الممنهج  القوميّ 

المجتمع الفلسطييّ المحيّلّ وعاداته.

قتل  ظاهرة  عى  الضوء  تسليط  رضورة  ومنها  بحثها،  الي جرى  المجاالت  يف  عّدة  توصيات  التقرير  تضّمن 

النساء من وجهة نظر عائالت الضحايا، لكونها األقرب واألكرث دراية ببواطن األمور، ورضورة تكثيف األبحاث 

تزّودنا بمعلومات قيّمة حول العوامل االجتماعيّة  الي تتعامل مع هذا اجلانب الهاّم من جرائم القتل، لكونها 

والمحيطيّة الي قد توفّر ُمناًخا مؤاتًيا الرتكاب جرائم قتل النساء، وبالتايل قد تسهم أبحاث كهذه يف ايجاد 

وسائل للتعامل مع ظاهرة القتل ومحاربتها. كما أوصت الدراسة برضورة بناء برامج توعويّة لمختلف الِقطاعات 

يف المجتمع، باإلضافة إىل تدريب الطواقم اإلعالميّة، وتوجيه قدرات اإلعالم نحو التغيري المجتمعيّ المنشود.

وتقّدم "كيان" من خالل دراستها هذه توصيات إضافيّة تتعلّق بأهّميّة ترسيخ آليّات توثيق جرائم قتل النساء، 

بعيًدا عن التعامل السائد الذي يميل إىل األسلوب الرسدّي ويعتمد بغالبيّته حرصيًّا عى تقارير الرشطة، وبالتايل 

يؤدّي إىل ترسيخ الوعي المجتمعيّ السائد الذي يرشّع جرائم قتل النساء عى نحٍو ظاهر أو مبّطن، وال يعكس 

اجلوانب احلقيقيّة للظاهرة؛ إذ إّن كيفيّة تناول ظاهرة القتل والتعامل معها ال تتناول وال تعكس عى نحٍو معمَّق 

التقرير مجموعة من  الرسميّة، فيقّدم  المؤّسسات  أّما يف ما يخّص  بها.  المرتبطة  المشكلة والعوامل  جذورَ 

التوصيات الي تتناول التقصري يف تعامل هذه األجهزة مع قضايا العنف ضّد النساء بمختلف مراحلها، ويقرتح 

بناء آليّات للمساَءلة وفرض الرقابة اجلماهرييّة العاّمة عى عملها. 

يشكّل هذا التقرير، إذًا، مستنًدا فريًدا؛ فهو يوثّق للمرة األوىل جرائم قتل النساء من وجهة نظر عائالت الضحايا، 

ويلقي الضوء عى البيئة الي تنمو فيها تلك اجلرائم، متطرًّقا إىل دَْور اإلعالم الفلسطييّ وأسلوب تغطيته لتلك 

المعلومات  الرسميّة اإلرسائيليّة من خالل محاولة احلصول عى جميع  المؤّسسات  دَور  اجلرائم، ويتطرّق إىل 

المتوافرة لدى الدوائر الرسميّة عن الضحيّة وعن جريمة القتل، األمر الذي يشكّل قفزًة نوعيًّة يف آليّات توثيق 

اجلرائم من جهة، ويف إسهام هذا التقرير لألدبيّات والبحوث النسويّة يف البالد من جهة أخرى.

وأخريًا، إنّنا يف جمعيّة "كيان" نرى أّن من واجب ِقطاعات المجتمع كافّة العمل عى محاربة ظاهرة قتل النساء، 

والتعامل معها بوصفها قضيّة حارقـة يهّدد استمرارها حياة الكثري من النساء، ويهّدد المجتمع بأرسه. كما نأمل 

أن يشكّل هذا التقرير بداية لفهم جوانب هاّمة تتعلّق برؤية عائالت وأقارب الضحايا جلرائم القتل، وهي جوانب 
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من الواجب َسْب أغوارها من أجل معاجلة ظاهرة قتل النساء الي ُتْودي بحياة الكثري من النساء يف مجتمعنا 

ال ليشء إاّل لكونهّن نساء، وتعّطل تمتُّع النساء بحقوقهّن وحرّيّاتهّن األساسيّة. ونحن يف "كيان"، ندعو كافّة 

المقدَّمة  التوصيات  من  بعض  تحقيق  يف  أماًل  عليها  والرتكز  اجلوانب  هذه  تطوير  إىل  المعنيّة  المؤّسسات 

وتطويرها، من أجل بناء مجتمع سليم خاٍل من العنف والقتل وانتهاكات حقوق االنسان عى أشكالها.
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مقّدمة
نشــهد يف الســنوات األخــرية ارتفاًعــا ملحوًظــا يف أعــداد حــاالت العنــف بأشــكاله المتعــّددة ضــّد النســاء، كمــا تشــري 

ــي نعتبهــا الدرجــة القصــوى النتهــاك حقــوق  ــادة مقلقــة يف عــدد حــاالت قتــل النســاء، وال اإلحصــاءات إىل زي

ــا  ــات، ال زلن ــاة. وعــى الرغــم مــن هــذه المعطي اإلنســان وأكرثهــا قســوة، لكونهــا تســلب النســاء حّقهــّن يف احلي

ــة قتــل النســاء الفلســطينيّات يف إرسائيــل مــن  ًــا للدراســات واألبحــاث النســويّة الــي تتنــاول قضيّ نلحــظ غياب

جهــة، وعــدم وجــود معطيــات رســميّة كافيــة حــول هــذه الظاهــرة وأســباب تصاعدهــا، وحــول دَْور ومســؤوليّة 

اجلهــات الرســميّة لمنعهــا أو للحــّد مــن انتشــارها. 

 وعــى الرغــم مــن االهتمــام اجلــزيئّ الــذي بــدأت تحظــى بــه ظاهــرة قتــل النســاء مؤّخــرًا مــن قبــل المجتمــع 

واجلهــات المســؤولة، فإنّهــا ال تــزال تفتقــر للتعامــل اجِلــّدّي المطلــوب واالهتمــام المناســب. وال يقتــرص احلديــث 

هنــا عــى المســتوى النظــرّي فحســب، بــل يتجــاوزه إىل المســتوى الميــداينّ الــذي مــن شــأنه أن يســهم يف خلــق 

حلــول عمليـّـة للقضــاء عــى الظاهــرة. وال شــّك أّن الثقافــة المجتمعيـّـة والعــادات والتقاليــد تفــرض تحّديــات جّمــة 

عــى محاربــة ظاهــرة قتــل النســاء. أّمــا عــى المســتوى الســيايسّ، فثّمــة تقصــري واضــح يف تطبيــق القوانــني ويف 

ــري السياســات القائمــة  ــا إىل العمــل عــى تغي ــبز احلاجــة أيًض ــك ت ــة المختلفــة. كذل تفعيــل المســارات القضائيّ

الــي تتّبعهــا المؤّسســات الرســميّة الــي مــن شــأنها التصــّدي لــكّل أنمــاط العنــف المبــيّ عــى النــوع االجتماعــيّ، 

ــات وإســرتاتيجيّات عمــل للمرافعــة وحــّث هــذه  ــة تطويــر آليّ وُيطلَــب مــن مجتمعنــا ومــن كّل األطــراف المعنيّ

المؤّسســات عــى القيــام بدورهــا.

وضمــن واقعنــا الفلســطييّ داخــل اخلــّط األخــرض، ال يمكننــا التعامــل مــع تفاقــم ظاهــرة قتــل النســاء دون 

اإلشــارة إىل ظاهــرة ازديــاد جرائــم العنــف عاّمــة داخــل المجتمــع ورضورة معاجلتهــا، وذلــك يف ظــّل إهمــال الرشطــة 

والمؤّسســات الرســميّة لهــذه القضايــا، وتجاهلهــا لوجــود مئــات اآلالف مــن قطــع الســالح غــري المرّخصــة داخــل 

المجتمــع، وهــو مــا يكــرّس العنــف بعاّمــة، والعنــف اجلنــدرّي عــى وجــه اخلصــوص. 

يف هــذا الصــدد، ارتــأت جمعيّــة "كيــان - تنظيــم نســوّي"، ضمــن نشــاطها يف موضــوع محاربــة قتــل النســاء 

الفلســطينيّات، أن تســلّط الضــوء عــب هــذا التقريــر عــى ظاهــرة القتــل ومســبّباتها، وعــى أبعادهــا وآثارهــا 

ــا نســعى، مــن خــالل  ــة. كم ــّم عــى المجتمــع بعاّم ــًدا، ومــن َث ــّن تحدي وانعكاســاتها عــى النســاء وعــى عائالته

هــذا التقريــر، إىل وضــع ظاهــرة قتــل النســاء عــى األَِجنْــدة العاّمــة، ولكــن مــن خــالل منظــور وتحليــل نســويَّنْي، 

وإىل فــرض التعامــل معهــا بوصفهــا قضيـّـة مجتمعيـّـة تســتوجب البحــث والنقــاش، ويتطلـّـب حلّهــا تنســيًقا بــني 

ــة المســؤولني ومتّخــذي القــرار.  ــة، ومــن الواجــب وضعهــا عــى طاول فئــات المجتمــع كافّ

طالـَـَب "إعــالُن األمــم المتّحــدة بشــأن القضــاء عــى العنــف ضــّد المــرأة" الموجَّــُه إىل احلكومــات "بمســاندة األبحــاث، 

وتجميــع البيانــات، وتصنيــف اإلحصــاءات، وخصوًصــا مــا يتعلّــق منهــا بالعنــف األرسّي، حــول مــدى تفــيّش 

مختلــف أشــكال العنــف ضــّد المــرأة، وأن تشــجّع األبحــاث الــي تتنــاول أســباب هــذا العنــف، وطبيعتــه، وخطورته، 

ــات الرصــد تجــري -يف المعتــاد- عــْب الرتكــز عــى  ــذ لدرئــه". لكــن عمليّ ــة التدابــري الــي تنفَّ وتبعاتــه، ومــدى فاعليّ

توصيــف المعلومــات المرتبطــة بالضحيـّـة وتوصيــف اجلريمــة، دونمــا التفــات إىل العوامــل المحيطــة الــي شــكّلت 
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ــذا يتمــّز هــذا اإلصــدار  ــه. ل ــة القــرتاف جريمت ــة خصب ــرت للجــاين أرضيّ ــل النســاء، ووفّ ــة لنمــّو ظاهــرة قت أرضيّ

بمحاولــة فريــدة جلمــع المعلومــات وفهــم البيئــة المحيطــة بعائــالت الضحايــا، كمــا يــزّود التقريــر القــارئ بتوثيــٍق 

للمراســالت والبيانــات الــي تلّقتهــا جمعيّــة "كيــان" مــن المؤّسســات الرســميّة المســؤولة عــن تطبيــق القانــون.

نحــن يف"كيــان – تنظيــم نســوّي" نؤمــن أّن "العنــف ضــّد المــرأة يشــكّل انتهــاكًا حلقــوق اإلنســان وحلرّيّاتــه 

األساســيّة، ويعــّوق أو يلغــي تمتـّـع المــرأة بهــذه احلقــوق واحلرّيـّـات األساســيّة"، كمــا ورد يف "إعــالن األمــم المتّحــدة 

للقضــاء عــى العنــف ضــّد المــرأة".1 ونؤمــن أيًضــا باســتحالة التحــّدث عــن العنــف ضــّد النســاء دون تســليط الضــوء 

عــى ارتبــاط الظاهــرة بســياقها العائــيلّ والمجتمعــيّ، وذلــك دون التنــازل عــن التعامــل معهــا باعتبارهــا أحــد أبــرز 

وأخطــر االنتهــاكات الــي تواجههــا النســاء يف المجتمــع، باإلضافــة إىل أشــكال التميــز األخــرى. َيْحدونــا أمــل أن 

ــة عــى  ــوع االجتماعــيّ، وأن يحــّث المؤّسســات المجتمعيّ ــة العنــف المبــيّ عــى الن يســهم هــذا النــرش يف محارب

لفــظ هــذه الظاهــرة، كمــا نأمــل أن تتواصــل مســاَءلة المؤّسســات الرســميّة، يك تقــوم بدورهــا يف توفــري احلمايــة 

واألمــن للنســاء. 

منهجيّة إعداد التقرير
يتنــاول هــذا التقريــر جرائــم قتــل النســاء الــي وقعــت يف الســنوات اخلمــس األخــرية )2015-2020( ويســلّط 

ــة كــبى لظاهــرة قتــل النســاء مــن منظــور عائــالت  الضــوء عــى ثالثــة جوانــب مهّمــة: اجلانــب األّول يــويل أهّميّ

الضحايــا والمقرّبــني منهــا، مــن خــالل االرتــكاز عــى نهــج التحليــل النســوّي الــذي ال يكتفــي برصــد تجــارب هــذه 

العائــالت، وإنّمــا يصغــي إىل قراءتهــا اخلاّصــة، وتحليلهــا لتلــك التجــارب. ونتطــرّق يف هــذا اجلانــب إىل عوامــل 

عــّدة ذات صلــة بحــاالت القتــل اخلاضعــة للبحــث، وتشــمل حيــاة الضحيـّـة قبــل حــدوث القتــل، وعالقتهــا بالعائلــة 

واألوالد والمجتمــع، وحياتهــا الزوجيّــة، ودَور وتداخــل المؤّسســات الرســميّة مــع الضحيّــة وعائلتهــا قبــل واقعــة 

القتــل وبعدهــا. شــمل هــذا اجلــزء إجــراء مقابــالت نوعيـّـة مــع 22 فــردًا مــن عائــالت وأصدقــاء 14 امــرأة ُقتلــن خــالل 

الســنوات اخلمــس األخــرية بأيــدي أزواجهــّن أو بأيــدي ذكــور يف العائلــة يف بلــدات عربيـّـة مختلفــة داخــل إرسائيــل. 

ــني انخرطــن /انخرطــوا بدرجــات متفاوتــة يف  ــات /اجتماعيّ ــت مقابــالت مــع 5 عامالت/يــن اجتماعيّ كذلــك أُجرَي

العمــل مــع الضحيّــة، ومتابعتهــا بعــد تقديــم الشــكوى َو/أو متابعــة عائلتهــا بعــد حــدوث اجلريمــة. وقــد اعتمــدت 

2 يف الداخــل 
الدراســة يف هــذا الفصــل عــى مراجعــة وتحليــل المحتــوى اإلخبــارّي يف اإلعــالم العــريبّ الرســميّ

حــول حــاالت قتــل النســاء يف مراحــل زمنيـّـة مختلفــة. وتطــرّق التحليــل إىل اللغــة المســتخَدمة، وطريقــة عــرض 

ــا مــع وجهــة نظــر المســتجَوبني/ات حــول دَْور  ــّم مقارنته ــة المعلومــات المعروضــة، ومــن َث األحــداث، ومرجعيّ

ــة الــي تخــّص المســتجَوبني/ات.  اإلعــالم وأدائــه يف مــا يتعلـّـق باحلــاالت العينيّ

ــل المؤّسســات الرســميّة، كالرشطــة  ــة، وتعاُم ــاول حــاالت قتــل النســاء مــن الناحيــة القانونيّ اجلانــب الثــاين يتن

ــة، مــع تســليط الضــوء عــى مــا حصــل قبــل حادثــة القتــل وبعدهــا. ويــأيت  ــة وحال ــة، مــع كّل حال والنيابــة العاّم

تســليط الضــوء عــى هــذا اجلانــب مــن منطلــق تجربــة "كيــان" ومؤّسســات نســويّة وحقوقيـّـة أخــرى تؤكـّـد أّن ثّمــة 

 shorturl.at/coK04 .1

2. نقصــد بالرســميّ هنــا المواقــع اإلخباريّــة )نحــو: عــرب 48؛ كّل العــرب؛ بانيــت؛ حديــث النــاس؛ إحنــا TV؛ راديــو الشــمس...(، وال نشــمل ضمــن ذلــك مواقــع 
التواصــل االجتماعــيّ.  
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قصــورًا وتقاعًســا يف تعامــل هــذه المؤّسســات مــع قضايــا العنــف ضــّد النســاء وقضايــا قتــل النســاء. ينضــاف 

إىل هــذا أّن المجتمــع العــريبّ لطالمــا عــّب عــن أّن الرشطــة واجلهــاز القضــايئّ ال يقومــان بواجباتهمــا يف ســبيل 

القضــاء عــى العنــف المســترشي يف المجتمــع العــريبّ عاّمــة، بمــا يف ذلــك القضــاء عــى العنــف ضــّد النســاء كذلــك 

يف بعــض األحيــان. وبســبب عــدم توافــر المعلومــات الكافيــة الرســميّة والمثبتــة للتحّقــق مــن هــذه المعلومــات، 

رأينــا يف "كيــان" أّن ثّمــة رضورة للعمــل عــى الموضــوع عــى نحــٍو مهــيّ ومــدروس مــن خــالل جمــع المعلومــات 

الالزمــة المتعلّقــة بــأداء الرشطــة والنيابــة، وتلــك المتعلّقــة بمســار توفــري احلمايــة للنســاء، ومعاجلــة قضايــا العنــف 

قبــل حــدوث القتــل، وفتــح التحقيقــات، وجمــع األدلـّـة قبــل حصــول القتــل وبعــده. توجّهنــا إىل الرشطــة ابتغــاَء 

احلصــول عــى المعلومــات، اســتنادًا إىل احلــّق العــاّم بالمعرفــة واحلصــول عــى المعلومــات مــن مؤّسســات الدولــة 

َوفًقــا لقانــون حرّيـّـة تــداول المعلومــات لعــام 1998. وكذلــك جلأنــا إىل إجــراءات قانونيـّـة أخــرى، كالتوجـّـه إىل وزارة 

القضــاء، وإجــراءات خاّصــة بمتابعــة مقتــل وفــاء عباهــرة الــذي حصــل خــالل إجــراء البحــث. وقــد جــرى اســتخدام 

أدوات مختلفــة، نحــو: القيــام بمراســالت مــع الرشطــة والنيابــة العاّمــة ووزارة القضــاء؛ جمــع معطيــات مــن خــالل 

المكاتبــات والمراســالت؛ تحليــل البيانــات الــي جــرى جمعهــا؛ تحليــل ســريورة العمــل مقابــل هــذه المؤّسســات. 

ــة تعامــل الدولــة معهــا مــن  ــة قتــل النســاء وممارســة العنــف ضّدهــّن وكيفيّ أّمــا اجلانــب الثالــث، فيتنــاول قضيّ

ــا  ــي وّقعــت عليه ــة ال ــق الدوليّ ــق المعاهــدات والمواثي ــة تطبي ــدويلّ، مــع تســليط الضــوء عــى عمليّ المنظــور ال

إرسائيــل؛ وعليــه فهــي ملزَمــة بتنفيذهــا، ونخــّص بالذكــر اتّفاقيـّـة القضــاء عــى جميــع أشــكال التميــز ضــّد المــرأة 

"ســيداو".3 ويعــرض هــذا اجلانــب لمحــة عــن النشــاطات الــي قامــت )وتقــوم( بهــا جمعيـّـة "كيــان – تنظيم نســوّي"، 

وجمعيـّـات نســويّة وحقوقيـّـة أخــرى يف مجــال المرافعــة الدوليـّـة مقابــل األمــم المتّحــدة، ومــن بينهــا "جلنــة العمــل 

حــول مكانــة النســاء الفلســطينيّات يف إرسائيــل"، يف كّل مــا يتعلـّـق بقضايــا العنــف ضــّد النســاء الفلســطينيّات، 

فضــاًل عــن عــرض أهــّم مــا جــاء يف التقاريــر الــي قّدمتهــا إرسائيــل إىل جلنــة "ســيداو" ومالحظــات اللجنــة عليهــا. 

ــة جــدًّا مــن أجــل إيصــال صــوت  ــة هاّم ــة المرافعــة الدوليّ ــار آليّ ــة التطــرّق إىل هــذا اجلانــب يف اعتب وتكمــن أهّميّ

الدولــة  ِقبــل  كافّــة مــن  المجــاالت  لهــا يف  الــي يتعرّضــن  الفلســطينيّات ومعاناتهــّن، واالنتهــاكات  النســاء 

ومؤّسســاتها، إىل المنابــر الدوليـّـة، وبالتــايل تطويــر آليـّـات عمــل للمرافعــة بغيــة الضغــط والتأثــري مــن هــذه خــالل 

ــر.  المناب

 رفاه عنبتاوي 

مديرة "كيان - تنظيم نسوّي" 

3.  اتّفاقيّة القضاء عى جميع أشكال التميز ضّد المرأة يف موقع األمم المتّحدة

mailto:https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/0360793A.pdf
mailto:https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/0360793A.pdf


الجزء األّول*
قتل النساء

من منظور عائالت الضحايا 
 رباب طميش** | مىن محاجنة*** 

*     المادّة المنشورة يف هذا اجلزء هي بمسؤوليّة "كيان - تنظيم نسوّي" والباحثات، وال تعّب بالرضورة عن مواقف المؤّسسات الداعمة.
**   الباحثة الرئيسيّة، جاصلة عى دكتوراه من جامعة كامبيدج، محارضة وباحثة يف مجال الرتبيّة التحرريّة.

***  باحثة، مديرة وحدة العمل اجلماهريي يف كيان-تنظيم نسوي.



12

قتل النساء: ظالميّة المشهد وآفاق المقاومة

1. ملّخص الدراسة
يرمــي هــذا التقريــر إىل دراســة ظاهــرة قتــل النســاء مــن منظــور عائــالت الضحايــا والمقرّبــني منهــا، مــع االرتــكاز 

عــى نهــج التحليــل النســوّي، إذ نــرى أّن معظــم األبحــاث العربيـّـة قــد ركـّـزت عــى دراســة توجّهــات النــاس بعاّمة نحو 

ظاهــرة العنــف ضــّد النســاء، وليــس ثّمــة اهتمــام كاٍف يف تفســري الظاهــرة من وجهــة نظر عائالت النســاء الضحايا، 

والــي كانــت -ومــا تــزال- جــزًءا ال يتجــزّأ مــن مســار األحــداث، ويجــري تصنيفهــا يف األدبيـّـات كـــَ "ضحايــا القتــل مــن 

الدرجــة الثانيــة". بنــاء عــى ذلــك، ركـّـزت الدراســة عــى تلــك الفئــة مــن النــاس مــن خــالل إجــراء مقابــالت مــع 22 فــردًا 

مــن عائــالت وأصدقــاء 14 امــرأة ُقتلــن خــالل الســنوات اخلمــس األخــرية بأيــدي أزواجهــّن أو بأيــدي ذكــور يف العائلــة 

ــات / ــت مقابــالت مــع 5 عامالت/يــن اجتماعيّ ــك، أُجرَي ــة مختلفــة داخــل إرسائيــل. عــالوة عــى ذل ــدات عربيّ يف بل

ــة، ومتابعتهــا بعــد تقديــم الشــكوى َو/أو  اجتماعيّــني انخرطــن /انخرطــوا بدرجــات متفاوتــة يف العمــل مــع الضحيّ

متابعــة عائلتهــا بعــد حــدوث اجلريمــة. كذلــك اعتمــدت الدراســة عــى تحليــل محتــوى مجموعــة مــن األخبــار المرئيـّـة 

ــة  ــات قتــل هــؤالء النســاء يف مراحــل زمنيّ ــة وغّطــت حيثيّ ــة العربيّ والمكتوبــة الــي ُعرضــت عــى المواقــع اإلعالميّ

ّــق باللغــة المســتخَدمة وطريقــة عــرض األحــداث  مختلفــة، وذلــك يف ســبيل فهــم محتــوى التغطيــة يف مــا يتعل

ومرجعيـّـة المعلومــات المعروضــة. 

ــات حــول طــرق إجــراء المقابــالت  مــرّ البحــث يف عــّدة مراحــل، بــدًءا مــن تدريــب مجموعــة مــن الباحثــات الميدانيّ

ــزت  ــة نتيجــة الفقــدان، وركّ ــة صعب ــون( أجــواء نفســيّة واجتماعيّ مــع مســتجَوبني ومســتجَوبات عاشــوا )وال يزال

التدريبــات عــى طــرق التواصــل مــع أفــراد مــن عائــالت الضحايــا، وإســرتاتيجيّات طــرح األســئلة، وكيفيّــة التعامــل 

مــع حلظــات الصمــت واجلمــل المقتضبــة، ومــع تخّوفــات المســتجَوبني/ات مــن إفصــاح فريــق البحــث عــن معلومات 

قــد تكشــف عــن ُهويّتهــم أو عــن ُهويّــة الضحيّــة. بعدهــا بــدأت مرحلــة جمــع البيانــات الــي لــم تكــن ســهلة ألبتّــة، 

ًــا دون توافــر األجــواء  ــْت أحيان ــة للمســتجَوبني/ات الّــي حالَ ــا، وبســبب الظــروف االجتماعيّ بســبب جائحــة كورون

ــة  ــة، أو بســبب خــوف المســتجَوب/ة مــن عــدم احلفــاظ عــى رسّيّ ــة دون تدّخــالت خارجيّ المناســبة إلجــراء المقابل

المقابلــة، والكشــف عــن مشــاركتهم يف البحــث، األمــر الــذي قــد يــؤدّي إىل تهديــد حياتهــم/ن. وقــد إعتمــد طاقــم 

البحــث عــى إســرتاتيجيّة "كــرة الثلــج" مــن أجــل الوصــول إىل العيّنــة، مــن خــالل اســتخدام شــبكة عالقــات ومعــارف 

جمعيـّـة "كيــان" مــع المجتمــع المحــيّلّ ابتغــاَء تســهيل عمليـّـة التواصــل مــع المســتجَوبني/ات يف مختلــف البلــدات، 

ــة المعلومــات، وعــدم  ــة ورسيّ والتأكيــد لهــم/ّن عــى احلــرص الشــديد وااللــزام األخــاليقّ بضمــان حمايــة خصوصيّ

االشــارة إىل أيـّـة بيانــات قــد تفِصــح عــن ُهويّاتهــن/م أو ُهويـّـة الضحيـّـة. كذلــك شــملت هــذه المرحلــة جمــع بيانــات 

مــن مواقــع إخباريــة محلّيـّـة مــن أجــل التعــرّف عــى نهــج اإلعــالم يف تغطيــة جرائــم القتــل منــذ حلظــة حــدوث اجلريمــة 

ــا المرحلــة األخــرية، فقــد انصبّــت عــى عــرض النتائــج  ــة( وحــّى المحاكمــة )إن عِقــدت(. أّم ــة الضحيّ )أو اختفــاء جثّ

وتحليلهــا َوفــق َمحــاور أساســيّة، مــن أجــل التوّصــل إىل مجموعــة مــن االســتنتاجات، أهّمهــا: 

عالقة الضحيّة بالعائلة واألطفال

تنّوعــت أشــكال العالقــة بــني أفــراد العائلــة والضحيـّـة، إذ اتّخــذت يف بعضهــا منــى تصادميًّــا نتيجة رفــض الضحيّة 

ــة. ويف  تــرك زوجهــا، أو بســبب قــرارات اتّخذتهــا تحمــل طابــع التمــرّد عــى القيــود والعــادات والتقاليــد المجتمعيّ
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تزويدهــا  حــاالت أخــرى، ظهــرت عالقــة تضامنيّــة اتّســمت بمواســاة الضحيّــة، وتفُّهــم ظروفهــا، ومحاولــة 

بالدعــم المــادّّي والمعنــوّي. ولــم تســفر معظــم العالقــات عــن اتّخــاذ موقــف ِجــّدّي يف ســبيل إنهــاء العنــف؛ وذلــك 

بســبب اخلــوف مــن تهديــدات اجلــاين، أو بســبب غيــاب الثقــة لــدى أفــراد العائلــة بقدرتهــم عــى التغيــري، أو بســبب 

القيــود واألعــراف المجتمعيـّـة الــي تتعامــل مــع هــذا الشــكل مــن العنــف كأنـّـه محّطــة "عاديـّـة" يف عالقــة األزواج 

ــة، فقــد بــاءت بالفشــل  بزوجاتهــم، أو الذكــور بأخواتهــم /بناتهــم. أّمــا احلــاالت الــي جــرت فيهــا مســاعدة الضحيّ

نتيجــة غيــاب مقوِّمــات الدعــم النفــيّ والمجتمعــيّ والقانــوينّ المالئــم. 

بنــاء عــى وصــف المســتجَوبني، اتّســمت عالقتهــم باألطفــال باحلــّب والــدفء واحلمايــة والتعلّــق بهــم بشــّدة. 

ــات األطفــال وتســاؤالتهم ومشــاعرهم، فاكتفــى  ــة لتخبّط ــة االهتمــام والمتابعــة المهنيّ ّ وأظهــرت الدراســة قل

ــل المفــرط  ــة والتدلي ــال واللجــوء إىل األمــور المادّيّ ــدان مــع األطف ــن الفق ــث ع ّــب احلدي المســتجَوبون/ات بتجن

وغــري المحــدود لغــرض تعويضهــم/ّن عــن الفقــدان. ونــرى مــن جهتنــا أّن هــذا الشــكل مــن "احلمايــة" ُيســتَمّد مــن 

توجُّهــات تربويـّـة مخطــوءة تســود مجتمعنــا، توجُّهــات تنظــر إىل األطفــال عــى أنّهــم عاجــزون عــن فهــم الفقــدان 

والمــوت، وبالتــايل االعتمــاد عــى عامــل الزمــن لضمــان نســيان احلادثــة. هــذا التوجُّــه يفــرّس أيًضــا غيــاب االســتثمار 

يف احلصــول عــى دعــم نفــيّ مهــيّ خــاّص بفئــة األطفــال يف الفــرتة الــي تلــت حادثــة القتــل. 

َدْور اإلعالم

ــرأي  ــا مــن أجــل التأثــري عــى ال ــا أو نقديًّ انتقــد المســتجَوبون/ات دَورَ اإلعــالمِ الســليبَّ، وعــدم شــغله دورًا توعويًّ

ــل النســاء. شــارك المســتجَوبون/ات يف تجــارب مختلفــة تعكــس عــدم نزاهــة  ــا قت العــاّم يف مــا يخــّص قضاي

اإلعــالم، ونزعتــه االنتقائيـّـة يف اختيــار حيثيـّـات اخلــب، وعــدم االلــزام بالوعــود يف تغطيــة األحــداث كمــا هــي، أو كمــا 

تراهــا عائــالت الضحايــا. كمــا انتقــد البعــض التوجُّــه المحافــظ لــدى اإلعــالم مــن خــالل تركــزه عــى رسد احلــدث 

َوفــق روايــة الرشطــة، وتغييــب روايــة العائــالت والمقرّبــني، بــداًل مــن اســتخدام دَوره الهــاّم يف التوعيــة للحــّد مــن 

اجلرائــم الــي ُترتكــب ضــّد النســاء. مــن خــالل تحليــل مواقــع إخباريّــة غّطــت حــوادث قتــل 14 امــرأة، الحظنــا أّن 

اإلعــالم الرائــج )الشــعبوّي( يركّــز عــى الــرسد، ويغيّــب صــوت العائلــة يف النصــوص اإلخباريّــة، مّمــا يرّســخ دَوره 

ــه النهــج المحافــظ يف المجتمــع عنــد تعاطيــه مــع ظاهــرة قتــل النســاء. يف المقابــل،  التقليــدّي والذكــورّي وتبنّي

ركـّـزت المواقــع اإلخباريـّـة "النخبويـّـة" عــى إثــارة األســئلة حــول ظاهــرة القتــل، واعتبــار جرائــم القتــل نتاجـًـا لظاهرة 

اجتماعيّــة تتطلـّـب التدّخــل والتغيــري. لألســف، يقتــرص جمهــور تلــك المواقــع عــى رشيحــة مثّقفــة ونخبويّــة مــن 

المجتمــع الفلســطييّ، وذاك مــا َيحُــول دون توســيع رقعــة تأثريهــا لتطــول الرشيحــَة األوســع مــن المجتمــع. 

َدْور الشرطة والمؤّسسات الرسميّة

أظهــرت النتائــج أّن المســتجَوبني/ات مدركــون إلهمــال مؤّسســات الدولــة المنهــيّ يف التعاطــي مــع موضــوع 

ــة، إذ كثــريًا مــا جــرى تهميــش الشــكاوى أو عــدم أخذهــا  حمايــة الضحايــا، خاّصــة الرشطــة والشــؤون االجتماعيّ

ــة باحلمايــة.  ُّــب المطالَب ــة تدفعهــم نحــو تجن ــة والعائلــة بإجــراءات بريوقراطيّ ــّد َو "إغــراق" الضحيّ عــى َمْحمــل اجِل

ــة شــكاًل مــن أشــكال التميــز المــزدوج، حيــث  ــل أجهــزة الدول ويعكــس هــذا المســتوى مــن التهميــش مــن قب
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إنّــه بمجــرّد وصــول امــرأة فلســطينيّة إىل اجلهــات القضائيّــة الرســميّة، والتعامــل مــع أفــراد مــن الرشطــة أو 

ــة للعاملــني يف تلــك األجهــزة،  ــة، يتداخــل التميــز القومــيّ مــع النظــرة الذكوريّ مــع مكاتــب اخلدمــات االجتماعيّ

ــا يدفــع الضحايــا وعائالتهــّن -يف كثــري مــن األحيــان- إىل الرتاجــع أو  ــا صــورة هزيلــة للحمايــة، مّم فيخلقــان مًع

ــة تلــك األجهــزة.  فقــدان الثقــة بمــدى ِجّديّ

 

مميّزات وِصفات الضحايا

عكســت تجــارب المســتجَوبني/ات مــع الضحايــا توصيفــات تحمــل بعــض المبالغــة والتناقضــات يف نظرتهــم/ّن 

ــرة،  ــاة، والمثاب ــل حــّب احلي ــات مث ــا بصف ــد/ت معظمهــم/ّن عــى تحــيّل الضحاي ــد أكّ ــة. فق إىل شــخصيّة الضحيّ

واحلنــان تجــاه أطفالهــّن وعائالتهــّن، وعرِضــت يف الوقــت ذاتــه صفــات تتّســم بالطاعــة، والســكوت، والــرىض، 

وقبــول "القســمة والنصيــب". أّمــا صفــات الضحيّــة الــي تتّســم بحســب المســتجَوبني/ات بـــِ "التمــرّد" َو "الرغبــة 

ــة  يف االســتقالليّة"، فلــم تكــن مقبولــة عليهــم وجوبهــت ببعــض التحّفــظ. يرّســخ هــذا الوصــف النظــرة التقليديّ

إىل المــرأة، ورشعنــة مبّطنــة للقهــر مــن خــالل تثمــني الســكوت والــرىض والتشــكيك يف قــدرة المــرأة لوحدهــا عــى 

إحــداث التغيــري مــن أجــل اســتعادة إنســانيّتها ووجودهــا. 

ــا التحّديــات الــي ترافــق إجــراء هــذه الدراســة عــى ضــوء حّساســيّة الموضــوع، وعــى ضــوء تفــيّش  نــدرك تماًم

ــة َعْقــد المقابــالت بصــورة مريحــة وآمنــة وموّســعة. ومــع هــذا، نــرى أّن  جائحــة كورونــا الــي حالَــْت دون إمكانيّ

ثّمــة أهّميـّـة كبــرية لهــذه الدراســة بســبب تســليطها الضــوء عــى قضيـّـة ال تــزال حــّى اليــوم مــن المواضيــع األقــّل 

ــات المتعلّقــة بقتــل النســاء يف المجتمــع الفلســطييّ، مقارنــة باألبحــاث الــي ُتنَتــج يف العالــم  حضــورًا يف األدبيّ

حــول هــذه الظاهــرة. إىل ذلــك أَِضــف اعتمــاد الدراســة عــى أصــوات العائــالت والمقرّبــني/ات مــن الضحايــا، وفهــم 

تجــارب النســاء الضحايــا وحياتهــّن قبــل وقــوع اجلرائــم )تلــك األصــوات الــي كثــريًا مــا تكــون مغيَّبــة، كمــا قصــص 

النســاء أنفســهّن(. لــذا، تكمــن أهّميّــة هــذه الدراســة -يف مــا تكمــن- يف ســعيها إىل إثــراء األدبيّــات المحلّيّــة 

واإلقليّميــة بجوانــب هاّمــة إضافيّــة مــن جرائــم قتــل النســاء، ونأمــل أن تشــكّل مصــدرًا قيًّمــا للمؤّسســات 

النســويّة، واحلقوقيّــة، والمجتمعيّــة الــي تســعى إىل تطويــر برامــج توعويّــة لمناهضــة ومكافحــة جميــع أشــكال 

العنــف ضــّد النســاء، بحيــث تأخــذ بعــني االعتبــار العوامــل والتوصيــات الــي تطرّقــت إليهــا هــذه الدراســة. 

ُخّصــص اجلــزء األّول مــن الدراســة لمراجعــة عاّمــة ألدبيّــات تتنــاول اجلــدل الدائــر حــول ظاهــرة قتــل النســاء، 

وارتباطهــا بالمجتمــع الفلســطييّ يف الداخــل. أســهمت هــذه المراجعــة يف تطويــر اجلــزء الثــاين اخلــاّص بمنهجيّــة 

الدراســة، ببُعَدْيهــا الوصفــيّ والتحليــيلّ. وُخّصــص اجلــزآن الثالــث والرابــع لعــرض نتائــج الدراســة بنــاء عــى مــا ورد 

ــر بملّخــص لمجموعــة مــن االســتنتاجات  ــة. نختتــم هــذه األجــزاء مــن التقري يف المقابــالت والمصــادر اإلعالميّ

حــول ظاهــرة قتــل النســاء كمــا عكســتها وجهــات نظــر العائــالت، لنخــرج بعدهــا بمجموعــة مــن التوصيــات الــي 

تمّخضــت عنهــا الدراســة، وآفــاق االســتفادة منهــا أو التوّســع بشــأنها الحًقــا. 
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2. خلفيّة حول ظاهرة قتل النساء
ــة، ويف حــاالت قتــل النســاء بخاّصــة،  ــا يف عــدد حــاالت العنــف ضــّد المــرأة بعاّم ــا ملحوًظ ــرًا ارتفاًع نالحــظ مؤّخ

ــات اخلاّصــة بالمجتمــع الفلســطييّ يف مناطــق الـــ 48 أنـّـه خــالل الَعقــد األخــري )2020-2011(  إذ تشــري اإلحصائيّ

ُقتلــت 96 امــرأة فلســطينيّة بأيــدي أزواجهــّن أو بأيــدي ذكــور مــن أفــراد العائلــة. أكــرث مــن 50% مــن الضحايــا كــّن 

ــة، وكانــت 33% منهــّن معروفــات للرشطــة )مركــز البحــث والمعلومــات  معروفــات لمكاتــب اخلدمــات االجتماعيّ

التابــع للكنيســت، 2020(. وقــد يــرى البعــض أّن نســبة هــذه اجلرائــم متواضعــة مقارنــة بسلســلة اجلرائــم العاّمــة 

اآلخــذة يف االزديــاد يف المجتمــع الفلســطييّ، حيــث ُقتــل 80 شــخًصا مــن بينهــم 13 امــرأة منــذ بدايــة عــام 2020 

حــّى شــهر ترشيــن الثــاين عــام 2020 )برايــر، 2020(. ونتّفــق -إىل حــّد مــا- مــع االفــرتاض القائــل بــأّن تحليــل 

ظاهــرة قتــل النســاء ال يجــب أن يجــري بمعــزل عــن تحليــل ظاهــرة العنــف يف المجتمــع ككّل، لكنّنــا ننطلــق مــن 

الموقــف القائــل بــأّن قتــل الرجــال يحصــل ألســباب مختلفــة، ال تمــّت بِصلــة للنــوع االجتماعــيّ؛ أّمــا قتــل النســاء 

فهــو نتــاج لبـِـىًن مجتمعيّــة وسياســيّة تعــزّز النظــرة الدونيّــة إىل للمــرأة، وترّســخ تبعيّتهــا للرجــل، وبالتــايل ُتقَتــل 

النســاء لمجــرّد كونهــّن نســاء. 

تعريف القتل على أساس النوع االجتماعّي

جــاء اســتخدام المصطلــح Femicide، أي "قتــل النســاء عــى أســاس النــوع االجتماعــيّ" أو "قتــل النســاء بدافــع 

جنســاين" )مكتــب األمــم المتّحــدة المعــيّ بالمخــّدرات واجلريمــة، 2014(، لإلشــارة إىل جميــع أشــكال العنــف الــي 

ــة، أي األزواج، أَم ضمــن  تســتهدف النســاء وتضــع حــدًّا حلياتهــّن، ســواء أحــدث األمــر ضمــن عائالتهــم التكوينيّ

ــع أشــكال  ــاء واإلخــوة واألقــارب )حــاجّ يحــى، 2013(. ويشــمل التعريــف جمي ــة باآلب ــة الموّســعة المتمثّل العائل

العنــف الــي تنتهــي بالقتــل ومحاولــة القتــل، مــن بينهــا العنــف المــزيلّ واألرُسّي، وجرائــم "رشف العائلــة"، والقتــل 

ــة عــى االنتحــار )نتيجــة الضغــط النفــيّ  ــار الضحيّ ــه المــرأة(، وإجب ــرْية الرشيــك عندمــا تتخــّى عن العاطفــيّ )َغ

ــرصّي  ــل العن ــود(، والقت ــس المول ــذي يمــارَس ضّدهــا(، واإلجهــاض القــرسّي )بســبب جن ــد ال واجلســدّي المتعمَّ

)أي عندمــا ُتقَتــل امــرأة مــن قبــل رجــال بســبب ِعرقهــا وانتمائهــا الديــيّ( -بعبــارة أخــرى: كّل أشــكال القتــل أو 

ــة عــى كيــان المــرأة ووجودهــا االنســاينّ.  محــاوالت القتــل الــي تحمــل يف طيّاتهــا الهيمنــة الذكوريّ

جاء استخدام المصطلح بهذه الشموليّة كمحّصلة جلداالت سياسيّة واجتماعيّة ومنهجيّة دارت خالل العقود 

الرصد  بآليّات  تتعلّق  أسئلة جوهريّة  فيها  وُطرحت  النسوّي،  للحراك  واإلقليميّة  الدوليّة  المنابر  يف  الماضية 

والمتابعة النتهاك حّق المرأة باحلياة، ومستويات التأثري عى السياسات الدوليّة والعالميّة من جهة، والمسارات 

دراسة  باألساس يف صعوبة  ترتبط  التحّديات  اجلدل مجموعة من  أفرز  أخرى.  المجتمعيّة من جهة  التوعويّة 

الظاهرة أو احلصول عى بيانات دقيقة تعكس حجمها عى المستوى المحيّلّ واإلقليميّ والعالميّ. إذ رأى البعض 

الظاهرة  حجم  يقلّص  مّما  فرعيّة،  مسّميات  َوفق  النساء"  "قتل  ظاهرة  تصنيف  إىل  تعود  قد  األسباب  أّن 

وإشكاليّاتها االجتماعيّة )Widyono, 2008(. عى سبيل المثال، كثريًا ما رُِصد "القتل بسبب الَغرْية" أو "اإلجبار 

اجلناة  عالقة  تخّص  واقتصاديّة  نفسيّة  بعوامل  أسبابها  ترتبط  وفرديّة،  عاّمة  قتل  كحوادث  االنتحار"  عى 

بالضحايا. وبالتايل ُصنّفت تلك احلاالت بمعزل عن قتل النساء كظاهرة اجتماعيّة. وترى احلركات النسويّة أّن 
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َّأة قد يزيد من تغايض اجلهات الرسميّة  هذا الشكل من تصنيف حاالت قتل النساء تحت مسمَّيات أخرى مجز

نحو حجم الظاهرة ككّل، وبالتايل تقلّل من فرص تسخري الموارد لمحاربتها عى مستوى السياسات، والقوانني، 

والبامج المجتمعيّة.

ثانًيا، ثّمة جدل حول مستوى اإلجماع العالميّ المتعلّق باستخدام مصطلحات معيّنة لإلشارة إىل قتل النساء. 

األرسة  النساء ضمن  قتل  إىل  لإلشارة   )Homicide( المزيلّ"  "القتل  المصطلح  ُيستخَدم  المثال،  عى سبيل 

المصّغرة أو الممتّدة، عى الرغم من أّن بعض الدول تستخدمه لرصد البيانات المتعلّقة بكّل َمن ُيقَتل داخل 

األرسة، بما يف ذلك األزواج )UNODC, 2018(. خالل الرصد وتوفري البيانات، يظَهر بوضوح أّن النساء يشكّلن 

النسبة األعى من حاالت القتل المزيلّ مقارَنة بالذكور، ومع ذلك فإّن هذا التصنيف العاّم قد يمنع ربط العنف 

المزيلّ بحاالت قتل قد تحصل خارج األرسة؛ إذ ثّمة الكثري من النساء اللوايت تعرّضن للعنف المزيلّ بجميع 

أشكاله: النفسيّة، واجلسديّة، واالقتصاديّة، لكنّهن ُقتلن بأيدي غرباء "خارج العائلة". بالتايل، يجري تصنيف احلالة 

تحت مسّمى "القتل ألسباب غامضة" دون ربطها بتاريخ الضحيّة مع العنف األرسّي.

أخريًا، ثّمة إجماع عى أّن اعتماد مصطلح "قتل النساء" يعطي الظاهرة مكانة عالميّة، وُيْبِطل الرشعيّة المجتمعيّة 

المبّطنة الي قد تستمّدها بعض التسميات المنبثقة من عادات وتقاليد مجتمعات معيّنة. عى سبيل المثال، 

يعكس مصطلح "القتل عى خلفيّة رشف العائلة" موروًثا ثقافيًّا يرشّع إىل حّد كبري ممارسته، األمر الذي يوفّر 

احلماية القانونيّة للجناة عى حساب الضحايا؛ وذلك أّن الغطاء االجتماعيّ والقانوينّ لِما يسّمى "جرائم رشف العائلة" 

يشجّع الذكور عى االرتكاز عليه لتخفيف وطأة احلكم والمساَءلة القانونيّة والمجتمعيّة، إذ يكفي أن يرصّح اجلاين أّن 

القتل قد جاء عى خلفيّة ما يسّمى بـِ "رشف العائلة" يك يتلّقى دعًما مجتمعيًّا. بمعىن آخر، تحّولت "قوانني الرشف" 

إىل ذريعة لدى المجتمع ومرتكيب جريمة القتل للتخفيف من بشاعة القتل )هّواري، 2014(.

تفرّق بني عقوبة  الي  القوانني  الدول اإلسالميّة والعربيّة عى محاربة  النسويّة يف  الكثري من احلركات  عملت 

"القتل المتعّمد". وَتعتِب احلركة النسويّة أّن  بـِ  القتل عى خلفيّة ما يسّمى "رشف العائلة" واألحكام المرتبطة 

الـِمظلّة الي يحتمي بها  المباركة الضمنيّة لظاهرة قتل النساء عى خلفيّة ما يسّمى "رشف العائلة" أصبحت 

الذكور لتبير قتل امرأة من العائلة )مركز المرأة لإلرشاد القانوينّ واالجتماعيّ، 2019(. وكما هو متوقَّع، عندما 

الدعم  تجنيد  المرأة  منارَصة حقوق  عى حركات  يصّعب  األمر  فإّن  العائلة  "رشف"  مسّمى  تحت  امرأة  ُتقتل 

المجتمعيّ والسيايسّ لمكافحة الظاهرة، وبخاّصة يف ظّل بىًِن مجتمعيّة تشكّلت باألساس عى عالقات قوى 

غري عادلة بني اجلنسني، وأسهمت -إىل حّد كبري- يف "برمجة" النساء ذهنيًّا عى قبول العنف وتبير قتلهّن )حاجّ 

يحى، 2005(. وقد أظهرت دراسة أجرتها "كيان" وجمعيّة "بلدنا" أّن أكرث من 55% من أفراد العيّنة المستطلَعة 

من الشباب يؤيّدون قتل النساء عى خلفيّة ما يسّمى "رشف العائلة"، وهو ما يعزّز تجذُّر المصطلح يف أذهان 

الشباب، ويرّسخ استمراريّة الرشعيّة المجتمعيّة للقتل، حّى بني أوساط مجتمع الشباب الفلسطييّ )ظاهر-

ناشف، 2014أ(. 

هــذه التحّديــات وغريهــا تثــري أســئلة منهجيـّـة حــول جــذور الظاهرة ومــدى تأثّرها بالعوامــل السياســيّة والثقافيّة 

واالقتصاديـّـة واالجتماعيـّـة الــي تحيــط عالــم النســاء محلّيًّــا وعالميًّــا؛ إذ ثّمــة إجمــاع عــى أّن العنــف وقتــل النســاء 

ال يرتبطــان بثقافــات وشــعوب معيّنــة، بــل هــو مشــكلة عالميـّـة )Sutherland et.al., 2019(. عــى ســبيل المثــال، 
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ــيّ،  ــف )اجلســدّي، واجلن ــة )2017( إىل أّن واحــدة مــن كّل 3 نســاء تتعــرّض للعن ــة العالميّ ــة الصحّ تشــري منّظم

والنفــيّ(، وأّن 38% مــن جرائــم قتــل النســاء يف العالــم يقــوم بهــا الــرشكاء أو األزواج. وعــى الرغــم مــن صعوبــة 

الوصــول إىل اإلحصائيّــات اخلاّصــة بقتــل النســاء الختــالف طــرق الرصــد اخلاّصــة بالــدول، والــي ال تعتمــد بعاّمــة 

عــى عالقــة اجلنــاة بالضحيّــة، تــرى الدراســات أّن ثّمــة عالقــة بــني العاملَــنْي االقتصــادّي والثقــايفّ مــن جهــة، 

والقتــل مــن جهــة أخــرى. فعــى ســبيل المثــال، َتكــرث حــاالت قتــل النســاء يف أمريــكا بــني أوســاط المجتمعــات 

ــة المتوّســطة  ــة( مقارنــة بالطبقــات االجتماعيّ ــة وأفريقيّ ــة التينيّ الفقــرية )كالنســاء اللــوايت مــن أصــول أمريكيّ

والعليــا )Center for victim research, 2019(. إضافــة إىل ذلــك، للعوامــل االجتماعيّــة والسياســيّة دَور هــاّم يف 

زيــادة أو تقليــص حجــم الظاهــرة. فعــى الرغــم مــن التطــّور الملحــوظ يف العديــد مــن دول العالــم )وال ســيّما يف 

أوروبــا( عــى مســتوى السياســات المنــارِصة حلقــوق المــرأة مــن حيــث المســاواة يف األجــور، والمشــارَكة يف احليــاة 

السياســيّة، فــإّن التوّقعــات مــن المــرأة ال تــزال يف معظــم األحيــان تتمحــور يف األدوار االجتماعيّــة التقليديّــة 

ــة وبالمســؤوليّة عــن تربيــة األطفــال. وعــى الرغــم مــن أّن هــذه التوّقعــات تفــرض أشــكااًل مــن  اخلاّصــة بالعائل

العنــف النفــيّ واجلســدّي واجلنــيّ واللفظــيّ عــى 35% مــن نســاء العالــم، فــإّن حّصــة تلــك الــدول مــن القتــل 

الناتــج عــن العنــف المســتدام ضئيلــة. بعبــارة أخــرى، ُتعتــب العوامــل االقتصاديّــة والقانونيّــة عامــاًل مــن عوامــل 

تخفيــف حــّدة اجلرائــم، كتوافــر فــرص العمــل والتعليــم للنســاء، والقوانــني احلازمــة تجــاه القتــل والعنــف، باإلضافة 

إىل اخلدمــات الرســميّة الــي توفـّـر شــكاًل مــن احلمايــة المســتدامة للمــرأة. ربّمــا لــم تســهم تلــك العوامــل يف إنهــاء 

العنــف بصــورة مطلقــة، إاّل أنّهــا أســهمت يف تحجيــم نِســب القتــل الناتــج عنــه.

تدعــم الدراســات والمســوحات اخلاّصــة بالمجتمــع الفلســطييّ يف الداخــل هــذا االســتنتاج بشــأن عالقــة األوضــاع 

ــة  ــة بتفاقــم العنــف ضــّد المــرأة؛ إذ أظهــرت دراســة َمْســحيّة أجَْرتهــا "جمعيّ ــة والمســتويات التعليميّ االقتصاديّ

ــة لــدى الرجــل متدنّيــة، ازدادت نســبة العنــف ضــّد  ــة واالقتصاديّ اجلليــل" )2014( أنـّـه كلّمــا كانــت احلالــة التعليميّ

النســاء. تبــنّي -مثــاًل- أّن 37.4% مــن النســاء اللــوايت يتعرّضــن للعنــف هــّن زوجــات لذكــور لــم يتعــدَّوا المرحلــة 

ــل أزواج عاطلــني عــن العمــل. وأظهــر  ــف مــن ِقب ــم، وأّن 44% مــن النســاء يتعرّضــن للعن ــة مــن التعلي اإلعداديّ

المســح أّن نســبة العنــف كانــت أقــّل ضــّد النســاء اللــوايت يعملــن، مقارنــة بالنســاء العاطــالت عــن العمــل أو 

ــة والسياســيّة  ــني العوامــل االجتماعيّ ــف درجــات التشــابك ب ــوم، تختل ــوت. وكمــا هــو معل ّــات بي ــن هــّن رب مّم

ــة يف الســياق الفلســطييّ بســبب التحّديــات المزدوجــة الــي تجمــع بــني وجــوِد الفــرد الفلســطييّ  واالقتصاديّ

ــِة  ــة، والبِنْي يف ظــّل نظــام اســتعمارّي يســعى إىل تشــويهه وإلغــاء كّل الفــرص أمــام تحــرُّره وتطــوُّره مــن ناحي

ــة المــرأة واســتالب وجودهــا اجلســدّي والفكــرّي واإلنســاينّ مــن ناحيــة  ــة المحاِفظــة الــي ترّســخ دونيّ المجتمعيّ

أخــرى. فعــى الرغــم مــن برامــج التوعيــة الــي تقودهــا احلــركات النســويّة الفلســطينيّة، وقفــت هذه احلــركات عاجزة 

إزاء مكافحــة ظاهــرة القتــل ألســباب تتعلـّـق ببنْيــة المجتمــع المحافظــة مــن جهــة، والسياســات اإلرسائيليـّـة الــي 

توفـّـر األرضيـّـة اخلصبــة لتغذيــة نمــّو العنــف يف المجتمــع الفلســطييّ مــن جهــة أخــرى -وهــو مــا ســنوّضحه الحًقــا.
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التربية على تذويت قمع النساء

ــاة  ــه المحافــظ يف تشــكيل حي ــة التوجّ ــي تســلّط الضــوء عــى َهْيمن ــالت والدراســات ال ــد مــن التحلي ــة العدي ثّم

النســاء يك يصبحــن جاهــزات خلدمــة الفكــر الذكــورّي، والعشــرية، والتبعيّــة. تقــوم الرتبيــة بــَدور أســايسّ يف بلــورة 

ــد  ُع ــم ترّســخ التميــز بــني اجلنَســنْي عــى الصُّ ــذ الصغــر، ويف تذويــت ممارســات وِقَي نظــرة المــرأة إىل نفســها من

ــر فقــط َمــن يلبــس األزرق حلمايتــه مــن "عــني احلســد"،  ــة. يبــدأ التميــز حلظــة مــيء الطفــل إىل العالــم؛ فالذكَ كافّ

ــة'،  ــح 'بنّوت ــا مــن أن يصب ــة بهــا- خوًف ــة والعناي ــاث" -كإطعــام الدْمي ــأدوار تخــّص "اإلن ــد قيامــه ب ــار عن ــق الكب ويقل

وكأّن مســؤوليّة العنايــة باألطفــال بعيــدة عــن حــدود دَوره االجتماعــيّ. كذلــك ُيطلــب إليــه مرافقــة أختــه األنــى يف 

ًّا. يف المقابــل، يجــري تشــجيع البنــات منــذ نعومــة أظفارهــّن عــى ممارســة  األماكــن العاّمــة، وإْن كان يصغرهــا ســن

أدوار إطعــام الدْميــة واالهتمــام بــاألدوات المزليّــة، ويظهــر القلــق عندمــا تتبــىّن األنــى ســلوكيّات خــارج حــدود 

األدوار المحــدَّدة لهــا، فتطلـَـق عليهــا مســّميات شــعبيّة مثــل "حََســن َصــيِب" لمجــرّد أنّهــا ســمحت جلســدها باحلركــة 

واللعــب يف "فضــاءات" الذكــور. ويصبــح التحكّــم بحركــة المــرأة وجســدها وتفكريهــا الهاجــس الكبــري أمــام مكانــة 

العائلــة ووجودهــا )حــاجّ يحــى، 2013(. تــرتّب األنــى منــذ الصغــر عــى ممارســة صفــات احلنّيّــة، والطاعــة، واخلجــل، 

ــل الصعــاب، واإلخــالص للرجــل والتفــاين مــن أجــل اآلخريــن )رشايب، 1984(. فضــاًل عــن هــذا، تتحّمــل عنــد  وتحمُّ

بلوغهــا مســؤوليّة مــا يســمى 'رشف العائلــة' المخــزَل يف المحافظــة عــى عْذريّتهــا وتبعيّتها المْطلَقة لعالَـــم الرجال، 

وترشيــع حقوقهــم يف التحكـّـم بجســدها. وثّمــة يف هــذا الصــدد تناقــض مســتغرَب يف النظرة إىل النســاء، إذ ُتنَســب 

ــوكَل إليهــّن مســؤوليّة "رشف  ــة، ونقصــان العقــل والعجــز"، ويف الوقــت نفســه ُت ــة المْفرِط لهــّن صفــة "العاطفيّ

عائلــة" بأكملهــا. إْن صــحّ التعبــري، هــذا "المنصــب" الهــاّم يحتــاج إىل شــخصيّة قياديـّـة ومنطلقة ومنغمســة يف احلياة، 

ــل مســؤوليّة مصــري عائلــة بأكملهــا، وإاّل فمــن غــري المنطقــيّ أن تتحّمــل  ومشــارِكة يف القــرارات حــّى تنجــح يف تحمُّ

مســؤوليّته َمــن هــي "ناقصــة" َو "ضعيفــة" َو "تابعــة".

إّن أشــكال االســتالب اجلســديّة والنفســيّة واجلنســيّة والفكريـّـة واالقتصاديـّـة للمــرأة تزيــد مــن اغرتابهــا تجــاه ذاتهــا 

وتجــاه َمــن ُهــم حولهــا، حيــث تســعى جاهــدة إىل المحافظة عــى صورة المــرأة واالبنة واألخت والزوجة الي تســتمّد 

ــة عــى ترســيخ  ــة قويّ ــن حولهــا )حجــازي، 2005(. يف هــذا النظــام، تعمــل المؤّسســات كآل ــن رىض َم ســعادتها ِم

احلــدود، وتوزيــع األدوار، وفــرض ُهويّــات تعــّب بطريقــة مبــارشة أو غــري مبــارشة عــن الثقافــة التقليديّــة المهيمنــة، 

وتشــمل هــذه المؤّسســات المدرســة، واجلامعــة، والمؤّسســات الدينيـّـة واإلعــالم والقانــون )نيــازي وأعــريج، 2019(.

َدور المؤّسسات المجتمعيّة واإلعالم في تذويت العنف 

يشــغل اإلعــالم المــريئّ والمكتــوب دَورًا أساســيًّا يف خدمــة المنظومــات المحاِفظــة ودعــم توجُّهاتهــا، أو إثــارة النقــد 

حولهــا. بالتــايل فــإّن اللغــة المســتخَدمة يف عــرض األحــداث أو اجلــدل حــول قضيّة ما تحمــل دالالت هاّمة يف تنميط 

َّفــة أو المغــدورة )جّمــال وبصــول، 2011(. فكمــا نعلــم، يتعــّدى اإلعــالم فكــرة مجــرّد نقــل احلــدث،  صــورة المــرأة المعن

ألّن كيفيـّـة النقــل تعكــس اخلطــاب المســتخَدم أثنــاء التعامــل مــع احلــدث. وتــرى العديــد مــن األبحــاث النســويّة أّن 

ّــة تحمــل يف الكثــري مــن األحيــان رســائل تــويح للجمهــور بــأّن العنــف ضــّد المــرأة ال ُيعتــب جريمـــة  التغطيـــة اإلخباريـ

.)Bullok & Cuppert, 2002( خطـــرية
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ــة )خطيــب،  ــة كولونياليّ ــة يخضــع مــن جهــة لرقاب ـّـه إعــالُم أقلّيّ مــا يمــّز اإلعــالم الفلســطييّ داخــل إرسائيــل أن

2014(، ومــن جهــة أخــرى يتعامــل مــع قتــل النســاء ضمــن قوالــب مجتمعيـّـة. وُتظهــر الدراســات اخلاّصــة باإلعــالم 

ــر باخلطــاب الســائد  ــة والتأثّ ــة تتّســم بالتبعيّ أّن طــرق تغطيــة ظاهــرة العنــف وقتــل النســاء يف الصحــف المحلّيّ

يف الصحافــة اإلرسائيليّــة )جّمــال وبصــول، 2011(، أي إنّــه ثّمــة حالــة مــن التقليــد الدائــم للتقاريــر الصحافيّــة 

ــون يف  ــني الذيــن يعمل ّــة المهنيّ ــة نظــرًا لقل ــة. اإلعــالم الفلســطييّ داخــل إرسائيــل يمــرّ يف ظــروف صعب العبيّ

ُّــم مــن خــبات  ّــل مــن فــرص التعل ــا يقل ــة الصحافــة، مّم مجــال الصحافــة، وغيــاب االســتثمار االقتصــادّي بمهن

مهنيـّـة تزيــد مــن الوعــي لقضايــا المــرأة وحقوقهــا، ولُطــرق عرضهــا يف األخبــار والتقاريــر )جّمــال وعوايســة، 2011(. 

ــة الــي تحــاول القــوى  ــارة الوعــي حــول الرســائل الضمنيّ ــا يف إث ــة دَورًا هامًّ شــغلت احلــركات النســويّة واحلقوقيّ

ــة ترســيخها مــن خــالل المدرســة واإلعــالم واخلدمــات الرســميّة. وعنــد فشــل تلــك  ــة القمعيّ ــة والمجتمعيّ الدينيّ

القــوى يف الوقــوف أمــام اخلطــاب النقــدّي، تلجــأ إىل التهديــد والقمــع العلــيّ. وثّمــة العديــد مــن األمثلــة يف العالــم 

ــس  ــة النســويّة يف تون ــة احلرك ــا مطالب ــني الفكــر التقّدمــيّ والرجعــيّ، ومنه ــرصاع ب ــي تعكــس هــذا ال العــريبّ ال

ّــد ردود فعــل عنيفــة دفعــت  تغيــري القوانــني المتعلّقــة بالتميــز يف اإلرث وقوانــني األحــوال الشــخصيّة، مّمــا ول

األزهــر إىل المطالَبــة بســحب عضويّــة تونــس مــن مجلــس الــدول اإلســالميّة. ويف األردن، هاجمــت اجلهــات 

المحاِفظــة هجوًمــا شــديًدا إقــرار قانــون تجريــم المغتِصــب حــّى بعــد تزويجــه مــن الضحيـّـة. وقــد نــرشت القــوى 

الســلفيّة الســعوديّة ڤيديوهــات بلســان نســاء يعــّبن فيهــا عــن رفضهــّن للحــّق يف قيــادة الســيّارة، بحجـّـة صيانــة 

مكانــة وكرامــة المــرأة الســعوديّة.

يف الســياق الفلســطييّ، تلّقــت حــركات نســويّة تهديــدات، وُشــكّك يف نزاهتهــا الوطنيّــة بســبب مطالَبتهــا 

بأبســط احلقــوق للنســاء، ومنهــا احلمايــُة مــن االعتــداء المــزيلّ، والضغــط عــى الرشطــة واإلعــالم الســتبدال 

ــا  ــة" بمصطلــح "ظاهــرة قتــل النســاء"، يك تتوّقــف عــن تبيــر ظاهــرة قتــل النســاء بأنّه مصطلــح "رشف العائل

ــة خاّصــة بالمجتمــع الفلســطييّ يف البــالد )بيــايض شــلون، 2014(.  ــة" مجتمعيّ تشــكّل حصيلــة مركّبــات "ثقافيّ

ــة واحلرّيّــات اجلنســيّة، والمطالَبــة  ــة للحــّق يف التعدُّديّ كمــا شــغلت حــركات نســويّة دَورًا يف قيــادة حمــالت توعويّ

ــة للنســاء وترســيخ دونيّتهــن مثــل بيــت الطاعــة )كيــان، 2016(. ينعكــس هــذا  بإلغــاء قوانــني وإجــراءات مهين

الــرصاع بــني الفكــر المحافــظ واحلــراك النســوّي التقّدمــيّ مــن خــالل صــّب اجلهــود لمناهضــة المبــادرات النســويّة 

المتمثّلــة يف المســريات االحتجاجيّــة، ومهاجمــة احلمــالت التوعويّــة، ومحاولــة مصــادرة إصــدارات ودراســات 

تتحــّدى العــرف االجتماعــيّ يف مــا يخــّص المســاواة والعدالــة بــني اجلنســني. ويجــري اســتخدام اإلعــالم المــريئّ 

والمســموع والمكتــوب مــن أجــل كَْيــل االتّهامــات للحــركات النســويّة، كأنّهــا رشّ يهــّدد كيــان المجتمــع، فيتحــّول 

ــة. ويــأيت ذلــك  ــة المــرأة وجســدها وحركتهــا إىل كابــوس يهــّدد مصــري ووجــود تلــك القــوى الرجعيّ موضــوع حرّيّ

مــن منطلــق الفكــر المحافــظ الــذي يــرى أّن عنــف الرجــل الممــارَس ضــّد زوجتــه هــو بمثابــة مســألة عائليّــة، 

ويعارضــون تدّخــل جهــات مــن خــارج العائلــة )رســميّة وغــري رســميّة( يف العالقــات القائمــة بــني الرجــال العنيفــني 

ــة  ــة مــن ِقبــل القيــادات الرجعيّ ــذا، ال نســتغرب غيــاب الدعــوة اجِلّديّ َّفــات )حــاجّ يحــى، 2005(. ل ونســائهم المعن

ــة لمحاربــة العنــف ضــّد النســاء. والذكوريّ

يــرى البعــض -مــن منظــور نقــدّي بنّــاء- أّن ســيطرة القــوى المحاِفظــة والرجعيّــة عــى حيــاة معظــم رشائــح 

مجتمعنــا، وتبــّي النظــرة المحاِفظــة تجــاه حقــوق النســاء والمعاديــة حلرّيّاتهــّن لــم يــأِت مــن فــراغ، بــل هــو 
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محّصلــة لعوامــل داخليّــة وخارجيّــة تتمثّــل يف المقاربــات الــي تتناقــض مــع العمــل النســوّي الــذي ال يــزال 

يعمــل بصــورة نخبويـّـة، ويتبــىّن لغــة "تنظرييـّـة" يف العمــل مــع النســاء، خاّصــة بــني أوســاط المجتمعــات المحلّيـّـة 

المهّمشــة. ال ينحــرص رصاع احلركــة النســويّة التقدُّميّــة يف مواجهــة القــوى المجتمعيّــة والدينيّــة والسياســيّة 

المحاِفظــة والقمعيّــة فحســب، بــل إنّهــا تتشــابك مــع نظــام ســيايسّ اســتعمارّي يســعى عــى نحــو ممنهــج إىل 

حمايــة تلــك القــوى الرجعيـّـة ألنّهــا تخــدم مصاحلــه يف الطاعــة والتطويــع، والمحافظــة عــى مــا هــو قائــم. الحظــت 

شــلهوب-كيفوركيان وظاهر-ناشــف أّن جميــع األبحــاث الــي أُجرِيــت حــول قتــل النســاء يف المجتمع الفلســطييّ 

أشــارت إىل تفاعــل بــني المؤّسســات الرســميّة اإلرسائيليّــة )بمــا يف ذلــك الرشطــة، والنيابــة، ومكاتــب اخلدمــات 

االجتماعيـّـة( والمؤّسســات غــري الرســميّة المجتمعيـّـة )بمــا يف ذلــك جلــان الصلــح، والمؤّسســة الدينيـّـة، ومؤّسســة 

ــا يضعهــا يف  العائلــة(. هــذا التفاعــل جــديلّ؛ إذ إّن الواحــدة تغــّذي األخــرى وتزيــد مــن ســلطتها عــى المــرأة، مّم

 .)Shalhoub-Kervorkian & Daher-Nashif, 2013( موقــع دوينّ يســّهل التنكيــل بهــا وقتلهــا

سياسات ممنَهَجة في تذويت العنف: َدور الشرطة 

ـا  نظريًـّ المتاحــة  اخلدمــات  َمنــايح  يف جميــع  الفلســطينيّات  النســاء  لقمــع  المزدوجــة  الرتكيبــة  هــذه  ترتجَــم 

"حلمايتهــّن". تبــدأ مــن مخّططــات تســهم يف نــرش اجلريمــة يف المجتمــع العــريبّ مــن خــالل فــرض واقــع اقتصــادّي 

ــد  ــا يزي ــات تتنافــس عــى فــرص عمــل محــدودة، وهــو م ــاس ويحّولهــم إىل مجموع يصــادر مصــادر عيــش الن

ــم اإلجرامــيّ مــن أجــل احلصــول  ــاط بينهــا، فيضعهــا أمــام االنخــراط بالعال ــة والفقــر وتفــيّش اإلحب نِســب البطال

عــى المصــادر الماليـّـة )قعــدان، 2020(. ومــع انتشــار الســالح بصــورة الفتــة للنظــر يف المجتمــع العــريبّ والتقاعــس 

الممنهــج مــن قبــل اجلهــات القانونيّــة يف مالحقــة قضايــا العنــف، تــزداد حــاالت القتــل وينتــرش الشــعور بفقــدان 

األمــان، مّمــا يفــرض واقًعــا جديــًدا عــى المجموعــات المهمَّشــة يدفعهــا أن تلــزم الصمــت وأن تتجنـّـب المواجهــة، 

كشــكل مــن أشــكال احلمايــة المؤقَّتــة. وحســب التحقيــق الــذي أَْجرَْتــه صحيفــة "هآرتــس" تبــنّي أّن الرشطــة يف 

عــام 2020 نجحــت يف فــّك رمــوز نحــو 20% مــن حــوادث القتــل يف المجتمــع العــريبّ، مقابــل 53% مــن اجلرائــم 

ــورَِس ضّدهــّن  ــف ُم ــات شــكاوى نســاء حــول عن يف المجتمــع اليهــودّي. كمــا وأغلقــت الرشطــة 80% مــن ملّف

)برايــر، 2020(. وكمــا يبــدو، تقاعــس الرشطــة لــم يــأِت مــن فــراغ، بــل هــو ممنَهــج، والدليــل عــى ذلــك أنـّـه حــّى 

مــع مطالبــة مركــز البحــث والمعلومــات التابــع للكنيســت االّطــالع عــى بيانــات الرشطــة يف مــا يخــّص "قتــل 

النســاء"، تجاهلــت األخــرية هــذا الطلــب )مركــز البحــث والمعلومــات التابــع للكنيســت، 2017(. هــذا الواقــع يعكس 

السياســات المبّطنــة الــي تدعــم ممارســات الرشطــة دون محاســبة حــّى أمــام اجلهــات الرســميّة يف الدولــة -مثــل 

ــة "نســاء ضــد العنــف" عــن  ــة التملّــص مــن كشــف طريقــة عملهــا. وعكســت دراســة جلمعيّ الكنيســت-، ومحاول

ــر المحاكــم عــى  ــة، وحــّى بعــد موافقــة مدي ــل نســاء جــرى يف ســنوات ماضي ــات قت ــة الوصــول إىل ملّف صعوب

الســماح بمعاينــة الملّفــات، لــم تتمكـّـن الدراســة أن تصــل إاّل لعــدٍد قليــل جــدًّا منهــا بســبب نظــام حفــظ الملّفــات 

الســّئ، وعــدم توافــر قاعــدة بيانــات لملّفــات قائمــة أو ملّفــات جــرى إغالقهــا )تومــا، 2005(. 

يمكــن القــول إّن "منظومــة العدالــة اإلرسائيليـّـة"، وال ســيّما الرشطــة، ال توفـّـر أي حمايــة للنســاء، وتقــوم باتخــاذ 

خطــوات متقاعســة ومجحفــة بحقهــّن، وتميــل إىل شــغل دور المتفــرج وتتجاهــل الشــكاوى باعتبارهــا نتــاج 
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لعــادات وتقاليــد مجتمعيّــة، ويف كثــري مــن األحيــان جــرت االســتهانة باخلطــر الــذي يتهــّدد النســاء، ومهــّدت 

الرشطــة الطريــق إلعــادة النســاء إىل أماكــن ســكناهّن العنيفــة )هــّواري، 2014(. مثــال يحّ لهــذا األمــر هــو مقتــل 

وفــاء عباهــرة مــن عرّابــة يف تاريــخ 2020/11/17 بِيــد طليقهــا، والــذي وقــع بالزامــن مــع كتابــة هــذا البحــث. وقــد 

نــرش اإلعــالم المــريئّ والصحــف العبيّــة تســجياًل لمكالمــة أَْجرْتهــا المغــدورة مــع الرشطــة اإلرسائيليّــة الــي 

رفضــت توفــري احلمايــة لهــا، عــى الرغــم مــن تأكيــد المغــدورة عــى اخلطــر الــذي يرتبـّـص بهــا وبأطفالهــا مــن طليقهــا 

ذي الســوابق العنيفــة والتهديــدات المتتاليــة. جديــر بالذكــر أّن وفــاء قــال للرشطــيّ خــالل المكالمــة إّن مــن واجبــه 

حمايتهــا وحمايــة بناتهــا، إاّل أّن ردّه كان: "ال تعلّميــي كيــف أقــوم بعمــيل. مــن المســتحيل أن تحصــيل عــى هــذا 

النــوع مــن احلمايــة". كذلــك أوردت التقاريــر قــرار القــايض باإلفــراج عــن القاتــل لكونــه ال يشــكّل تهديــًدا عــى 

حياتهــا، وألنـّـه ظهــر نادًمــا عــى فعلتــه.

ــارات المحاِفظــة  ــُة التيّ ــة، ومحاول الفــوىض الممنَهجــُة يف مســتوى خدمــات ســلك الرشطــة واخلدمــات االجتماعيّ

ــا  ــا، بم ــم بطــرق معاجلته ــا الوجــودّي اإلنســاينّ والتحكّ ــرأة بمفهومه ــوق الم ــة حق ــَس قضيّ داخــل المجتمــع طْم

يتناســب مــع الفكــر المحافــظ التقليــدّي، تضعــان المــرأة المعرَّضــة خلطــر القتــل بــني المطرقــة والســندان. فمــن 

ــة تصــادر إنســانيّتها، ومــن جهــة أخــرى تعيــش يف ظــّل نظــام اســتعمارّي  جهــة، هــي تعــاين مــن بنْيــة مجتمعيّ

يســعى إىل ممارســة التطهــري الِعــريقّ ضــّد مجتمعهــا وشــعبها. وبالتــايل، ليــس مــن المســتغرَب أن "يبــارِك" 

ــا َســْحَقها مــن خــالل تذويــت القهــر واليــأس وعــدم اليقــني، حــّى ال تنتــرص وتمــّد َمــن حولهــا  هــذا النظــام ضمنيًّ

ببصيــص مــن األمــل. ويناقــش فانــون )2015( محــاوالت المســتعِمر الهادفــة إىل طمــس كّل اجلهــود الســاعية 

ــفه. تســعى المؤّسســة الرســميّة  إىل التحــرُّر والتغيــري ألنّهــا تكــون المقدِّمــة لتجنيــد أشــكال المقاومــة أمــام تعسُّ

إىل دعــم البدائــل المحلّيـّـة لتشــكِّل هــذه بَدْورهــا أداة قمعيـّـة، أو توفـّـر مســتًوى متدنًّيــا مــن اخلدمــات، يك يشــكّل 

َّفــات وعائالتهــّن )حــاجّ يحــى، 2005(. لــذا، ليــس مــن  ذلــك عراقيــَل أمــام تقديــم العــون والمســاعدة والدعــم للمعن

المســتغرَب أن يــزداد تمّســك فئــات مختلفــة مــن المجتمــع المحــيّلّ باحللــول العشــائريّة عى أنّهــا البديل. وينعكس 

هــذا يف دراســة "جمعيـّـة اجلليــل" )2014( حــول آراء النســاء والرجــال يف موضــوع العنــف؛ فقــد عــّب مــا يزيــد عــن %85 

مــن المســتجَوبني مــن كال اجلنســني عــن عــدم نجاعــة احلــّل المتعلـّـق بالتوجُّــه للرشطــة، وأنّهــم/ّن يثّمنــون االعتمــاد 

عــى العائلــة باعتبارهــا اجلهــة المخوَّلــة للتدّخــل وحــّل الزاعــات يف حــاالت ممارســة العنــف. والمثــري للجــدل أّن مــا 

ُّــب اســتفزازه" كأفضــل اإلســرتاتيجيّات  يزيــد عــن 80% مــن المســتجَوبني/ات يقرتحــون "مراضــاة الــزوج وتجن

أمــام المــرأة حلمايــة نفســها مــن العنــف!

ــة يف التصــّدي لقتــل النســاء يف  يمكــن اإلجمــال بالقــول إنـّـه عــى الرغــم مــن جهــود احلــركات النســويّة واحلقوقيّ

المجتمــع الفلســطييّ بــكّل مــا تملــك مــن قــدرات، يزيــد اتّســاع رقعــة سياســات التهميــش والقمــع العلــيّ 

ــن مــن قناعــة اجلمعيـّـات واحلركــة النســويّة أّن الكثــري مــن العمــل ال يــزال ينتظرهــا يف هــذا المضمــار؛ إذ ال  والمبطَّ

يمكــن تجاهــل حقيقــة أّن القتــل يشــكّل نتاجـًـا لعوامــل كثــرية يف الســياق الفلســطييّ الــذي يتّســم باســتخدام 

ــرصاع  ــة لفــّك هــذا ال ــان -هــي وجســدها- حلب ــري مــن األحي ــح المــرأة يف كث ــة _ اســتعماريّة، لتصب أدوات بْطرَكيّ

)ظاهر-ناشــف، 2014ب(.
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3. منهجيّة الدراسة وأهدافها
ليــس مــن الســهل البحــث يف ظاهــرة قتــل النســاء، وذلــك لعــّدة أســباب أّولهــا وأهّمهــا غيــاب "صــوت" الضحايــا 

مــن الدراســة، واالعتمــاد عــى مصــادر ثانويّــة للتحــّدث عنهــا، والــي ال تعكــس عمــق اخلــبة وتحّدياتهــا كمــا 

اختبتهــا الضحايــا. لــذا، تلجــأ الكثــري مــن األبحــاث إىل مصــادر مختلفــة للبحــث يف ظاهــرة قتــل النســاء، مــن بينهــا 

منهجيـّـات "تحليــل النصــوص"، يتــم خاللهــا مراجعــة مصــادر ووثائــق تســهم يف فهم الرســائل الضمنيـّـة المتعلّقة 

ــة. بعاّمــة، ومــن أجــل فهــم طريقــة عــرض الظاهــرة،  بالقتــل ومــدى انســجامها مــع المقاربــات النســويّة التقّدميّ

تميــل الدراســات إىل مراجعــة التغطيــة اإلعالميّــة المرئيّــة والمكتوبــة المرتبطــة بحــوادث القتــل، أو ملّفــات 

ــز دراســات أخــرى عــى فهــم ظاهــرة القتــل مــن منظــور المختصــنّي/ التحقيــق الرســميّة والمحاكــم، بينمــا تركّ

ات يف المجــال، ومــن كانــوا عــى صلــة مهنيّــة بالضحايــا، حيــث تســهم هــذه الدراســات يف تســليط الضــوء عــى 

دَْور تلــك المؤّسســات يف توفــري احلمايــة، وال ســيّما مــع تنــّوع اخللفيّــات الثقافيّــة والتعليميّــة واالقتصاديّــة 

ــا كونهــم  ــالت الضحاي ــل أبحــاث أخــرى إىل التواصــل مــع المقربّــني وعائ ــا. وتمي ــة بالضحاي ــة اخلاّص واالجتماعيّ

األقــرب إىل عالمهــا واألكــرث قــدرة عــى وصــف عمــق تجربتهــا والتحّديــات الــي مــرّت بهــا. ويــرى البعــض أّن ثّمــة 

الكثــري مّمــا يمكــن تعلُّمــه مــن خــالل دراســة تجربــة وقصــص المقرَّبــني مــن الضحيّــة، ال عــى مســتوى حيثيّــات 

القتــل فحســب، بــل كذلــك لِمــا ترتكــه احلادثــة مــن آثــار نفســيّة عــى حيــاة المقرَّبــني مــن العائلــة، وبخاّصــة 

األطفــال. 

بنــاء عــى اّطالعنــا عــى المنهجيّــات المتداولــة، ارتأينــا االعتمــاد يف هــذه الدراســة عــى منهجيّتــني أساســيّتني يف 

البحــث الكيفــيّ )النوعــيّ(: المنهجيـّـة "الوصفيـّـة" ومنهجيـّـة "تحليــل المحتــوى". يســهم البحــث الكيفــيّ يف معرفــة 

طبيعــة المعلومــات واألفــكار الــي يحملهــا أفــراد العيّنــة بشــأن ظاهــرة مــا ) قتــل النســاء -يف هــذه احلالــة(، دون 

التدّخــل أو محاولــة التأثــري عليهــم. وكمــا نعلــم، ال يســعى البحــث الكيفــيّ الوصفــيّ إىل التعميــم بشــأن الظاهــرة، 

ــر بيانــات هاّمــة حــول نظــرة المســتجَوبني/ات  ــة لمجتمــع الدراســة ككّل، لكنـّـه يوفّ بســبب غيــاب تمثيــل العيّن

إىل الظاهــرة ومــن عــّدة زوايــا. هــذا الفهــم المعّمــق يزيــد مــن معرفــة األســباب والعوامــل الــي حالـَـْت دون حمايــة 

الضحيـّـة مــن القتــل. ولــم نهــدف هنــا إىل فهــم تأثــري احلادثــة عــى المســتجَوبني/ات، وإن كان للحادثــة بالــُغ األثــر 

عــى حياتهــم/ّن الشــخصيّة واالجتماعيّــة. 

أّمــا يف "تحليــل المحتــوى"، فقــد اعتمدنــا عــى مراجعــة التغطيــة اإلعالميـّـة لمجموعــة مــن حــاالت القتــل للوقــوف 

ــا  عــن كثــب عــى طــرق التغطيــة حلــاالت القتــل، وطبيعــة المضامــني الــي احتوتهــا تلــك المصــادر. وقــد اعتمدن

عــى البحــث اإللكــرتوينّ َوفــق اســم الضحيّــة ومراجعــة كّل المواقــع الــي غّطــت أخبــارًا تخــّص حادثــة القتــل منــذ 

حلظــة االختفــاء أو القتــل، وحــّى مرحلــة المحاكمــة )إن ُعــرِث عــى اجلــاين /اجلُنــاة(. ورأينــا أهّميـّـة خــوض هــذه المراجعــة 

بســبب كونهــا أساســيّة يف فهــم أشــكال التغطيــة اإلعالميـّـة المختلفــة، وال ســيّما يف المواقــع العربيـّـة األكــرث تداواًل 

يف أوســاط المجتمــع الفلســطييّ يف إرسائيــل، منهــا: "بانيــت"؛ "عــرب 48"؛ "الصنـّـارة"؛ "كّل العــرب"؛ "بكــرا". 

انبثقــت احلاجــة إىل تصميــم الدراســة َوْفــق تلــك المنهجيّــات بســبب حّساســيّة الموضــوع، وال ســيّما أّن الفئــات 

ــإّن االســتماع إىل  ــايل ف ــل، وبالت ــات القت ــري والمشــاركة يف حيثيّ ــّل قــدرة عــى التعب المســتهَدفة قــد تكــون األق

ــد مــن فــرص فهــم الظاهــرة عــى  ــة قــد يزي ــة اإلعالميّ ــا بالتغطي ــات األحــداث وربطه ــة بحيثيّ ــا المتعلّق تجربته
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نحــٍو أعمــق. وقــد تطرّقــت األدبيّــات إىل أهّميّــة قصــص النــاس يف فهــم تشــابك وتصــادم العوامــل االجتماعيّــة 

والسياســيّة والنفســيّة والرتبويّــة الــي أدّت مجتِمعــًة إىل تفاقــم الظاهــرة، وبالتــايل فــإّن االفــرتاض أّن األبحــاث  

ــب المســتخلَصة  ــق يف األســباب والِع ــا بســبب افتقارهــا إىل التعّم ــة تكفــي لفهــم الظاهــرة ليــس صحيحً الكّميّ

بغيــة وضــع إســرتاتيجيّات المناَهضــة والمنــارَصة. 

ــة عنــد تحليــل ظاهــرة القتــل والعنــف،  ــات الكيفيّ ــة النســويّة إىل اعتمــاد المنهجيّ ــات العربيّ ختامــاً، تميــل األدبيّ

ــة الــي يجــري خاللهــا االســتماع إىل قصــص وتجــارب النــاس  ونــرى أّن معظمهــا يفتقــر إىل الدراســات الميدانيّ

َّفــون عــى أنّهــم "ضحايــا مــن الدرجــة الثانيــة". ــة، والذيــن يصن الذيــن يشــكّلون جــزًءا ال يتجــزّأ مــن حيــاة الضحيّ

3.1  عيّنة الدراسة
َّنــة مــع 22 شــخًصا )مــن بينهــم 4 ذكــور(، 12 مــن بينهــم هــم مــن العائلــة المصّغرة  قمنــا بإجــراء مقابــالت شــبه مقن

ــني )أصدقــاء، وأقــارب( مــن 14 امــرأة ُقتلــن يف مناطــق مختلفــة. كمــا  )أهــل وإخــوة وأخــوات( َو 10 مــن المقرّب

قابلنــا 5 عامالت/يــن اجتماعيّات/يــن )2 مــن بينهــم مــن الذكــور( كانــوا عــى صلــة مبــارشة مــع بعــض الضحايــا أو 

عائالتهــّن، وذلــك ابتغــاَء فهــم طبيعــة الدعــم الــذي وفـّـروه للضحايــا. وقــد اعتمدنــا التنويــع يف المناطــق اجلغرافيـّـة 

ــَدْور يف دعــم  ــرة، وتقــوم ب ــة الــي نراهــا مؤثّ ــة احلــاالت، والعوامــل االجتماعيّ المختلفــة مــن أجــل فهــم خصوصيّ

القتــل وترشيعــه. وقــد اشــرتط جميــع أفــراد العيّنــة عــدم ذكــر أيـّـة معلومــات قــد تشــري إىل ُهويّاتهــم َو/أو ُهويـّـات 

الضحايــا.

واجهتنــا جملــة مــن التحّديــات خــالل تحديــد العيّنــة. أّولهــا صعوبــة الوصــول إىل فئــة ترغــب يف احلديــث عــن 

احلادثــة بإســهاب، ألســباب يعــود بعضهــا إىل البعــد النفــيّ وعــدم اجلاهزيـّـة للحديــث والمشــاركة، وأخــرى ترتبــط 

ــا عــى إســرتاتيجيّة "كــرة  ــذا، اعتمدن ــت مفتوحــة. ل ــة مــا زال ــة ألّن القضيّ ــة وخارجيّ ــدات داخليّ باخلــوف مــن تهدي

الثلــج"، الــي يجــري خاللهــا التواصــل مــع "وســطاء" وأشــخاص عــى صلــة مبــارشة مــع أقــارب وأصدقــاء مقرّبــني 

مــن عائلــة الضحيـّـة لتمهيــد اللقــاء معــه/ا، وهــؤالء بَدْورهــم يمّهــدون للقــاءات أخــرى. عــالوة عــى ذلــك، ســاعدت 

ــارشة، أو مــن خــالل التواصــل مــع  ــم نســوّي" يف الوصــول إىل بعــض األفــراد مب ــان - تنظي شــبكة عالقــات "كي

ناشــطني وناشــطات مّهــدوا للّقــاء مــع العائــالت. 

ثانًيــا، تزاَمــن العمــل الميــداينّ مــع تفــيّش جائحــة كورونــا ومــا نتــج عنهــا مــن تقييــد للحركــة، واإلجــراءات الصحّيـّـة 

ًــا دوَن نجــاح المقابــالت بســبب إلغائهــا يف اللحظــة  ــة بالمحافظــة عــى التباعــد. هــذا الواقــع حــاَل أحيان المتعلّق

األخــرية نتيجــة إغــالق مناطــق معيّنــة ومنــع دخــول زّوار إليهــا. فضــاًل عــن هــذا، أعــاق احلَْجــر المــزيلّ كثــريًا فــرَص 

ــا جعــل  ــة، مّم ــة المقابل ــادة مصداقيّ ــت أساســيّة مــن أجــل زي ــي كان المكــوث الشــخيصّ مــع المســتجَوب/ة ال

الباحثــات الميدانيّــات يف الكثــري مــن األحيــان يخّصصــن الزيــارة ألحاديــث غــري رســميّة ويحــّددن وقًتــا آَخــر 

ــة.  للمقابل

ثالًثــا، لــم يكــن مــن الســهل ضمــان َعْقــد المقابــالت يف هــذه الظــروف، إذ كثــريًا ما حصــل تراجع عن إجــراء المقابلة 

ــكّل مــن  ــة ل ــة الموّســعة، أو بســبب غيــاب المســاحة اآلمن ســلًفا بســبب اخلــوف مــن أن يعــرف بهــا أفــراد العائل

الباحثــة والمســتجَوب/ة. وقــد عملنــا يف المناطــق المختلفــة عــى توفــري أماكــن مناســبة وآمنــة للمســتجَوبني/ات 
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يك يتمكّنــوا /يتمكّــّن مــن احلديــث بحرّيّــة، وبــدون قيــود خارجيّــة. كذلــك كان خللفيّــة المســتجَوبني/ات الثقافيّــة 

واالجتماعيّــة دَْور يف احلصــول عــى بيانــات ومعلومــات معمَّقــة، ويف التعبــري بإســهاب عــن تفاصيــل العالقــة مــع 

الضحيـّـة، مّمــا زاد مــن صعوبــة إجــراء مقابــالت تتقــارب يف مســتوى السالســة والوضــوح والمشــاركة. وعــى نحــِو 

ــة بعــدم اإلفصــاح عــن  ــات البحــث المتعلّق ــات عــى أخالقيّ ــات الميدانيّ ــد الباحث ــا ســابًقا، أســَهَم تأكي مــا وّضحن

ُهويـّـة المســتجَوبني/ات أو أســماء النســاء المغــدورات، أســَهَم يف بنــاء نــوع مــن الثقــة خــالل المقابلــة، ويف توفــري 

المعلومــات الــي نعتبهــا ذات أهّميّــة، والــي أضفــت عــى البيانــات الــي جُمعــت مصداقيّــة عاليــة. 

3.2 أدوات الدراسة 

ــة يجــري التشــعُّب  ــن مجموعــة مــن األســئلة المحوريّ ــي تتضّم ــة وال َّن ــة شــبه المقن اعتمــد البحــث عــى المقابل

ــة عــى مواضيــع مختلفــة، مــن بينهــا: ــزت المقابل ــة. ركّ ــق ســياق ومجــرى المقابل فيهــا َوْف

 عالقة المستجَوبني/ات بالضحيّة عى المستوى الشخيصّ والعائيلّ.	 

نظرتهم إىل حيثيّات القتل وطرق احلماية الي اعتمدتها الضحيّة.	 

تجربتهــم/ّن مــع المؤّسســات الرســميّة الــي ُيفــرتض أن توفـّـر الدعــم واحلمايــة، ومــن بينهــا مكاتــب اخلدمــات 	 
االجتماعيّــة والرشطة.

تجربتهم/ّن مع اإلعالم وموقفهم/ّن منه، ومن طرق تغطية األخبار المتعلّقة باجلرائم. 	 

أّمــا عنــد تحليــل المصــادر اإلعالميّــة، فقــد شــملت العمليّــة مراجعــة المضامــني الــي تطرّقــت إليهــا وســائل 

ــة، بمــا يف ذلــك مقابــالت مصــّورة أو شــفويّة مــع أفــراد مــن عائــالت الضحايــا. وقــد ركّزنــا يف  اإلعــالم اإللكرتونيّ

تحليــل المحتــوى عــى اللغــة المســتخَدمة يف النصــوص اإلخباريـّـة والمصــادر المرئيـّـة ومرجعيـّـة المعلومــات، ومــا 

إذا كانــت مســتَمّدة مــن تقاريــر اجلهــات الرســميّة، أم مــن مصــادر مقرَّبــة مــن الضحايــا. وقــد أســَهَم هــذا التحليــل 

يف تعزيــز فهمنــا لــَدْور اإلعــالم يف إثــارة اجلــدل النقــدّي بشــأن قضيـّـة قتــل النســاء يف المجتمــع الفلســطييّ داخــل 

إرسائيــل. 
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4. عرض النتائج
تمّخضــت المقابــالت وتحليــل المحتــوى عــن توجّهــات ومعطيــات متنّوعــة حــول ثيمــات ومواضيــع تتعلـّـق بحيــاة 

الضحيّــة، والعوامــل الــي شــغلت دورًا يف حــدوث اجلريمــة. وعــى الرغــم مــن ترابــط وتداخــل )بــل وتصــادم( 

ــا ســنعرض بدايــة اجلــدل اخلــاّص بــكّل ثيمــة /محــور، عــى أن نناقــش التداخــل  تلــك الثيمــات يف مــا بينهــا، فإنّن

والعالقــات بينهــا يف جــزء التحليــل واالســتنتاج الــذي يليــه. 

وصــف/ت المقرّبــون/ات شــخصيّات النســاء الضحايــا بِِســمات متعــّددة تعكــس، مــن جهــة، توجّههــا اإليجــايبّ 

نحــو احليــاة والقــّوة والمثاليـّـة، ووصفــوا/ن يف الوقــت نفســه صــورة نمطيـّـة لشــخصيّة المــرأة الــي تتحــّى بصفــات 

ــذا، فقــد كان هنــاك إجمــاع بــني المســتجَوبني/ات عــى وصــف النســاء الضحايــا  التحّمــل والصــب والســكوت. ل

كمحبـّـات للحيــاة ومتمّســكات باألمــل، وقــادرات عــى دعــم مــن هــم حولهــّن "كنــت أســتمّد القــّوة منهــا" وعــدم 

ـم وتحســني ظــروف حياتهــّن. ونــرى أّن التأكيــد عــى قــّوة  ُـّ اإلســاءة ألحــد، وعــى طموحهــّن يف التقــّدم والتعل

شــخصيّة المثاليــة لــدى النســاء الضحايــا ونزعتهــّن المثاليّــة قــد ينبثــق مــن احلــدود المفروضــة عــى أدوار المــرأة، 

ومنهــا المســؤوليّة عــن البيــت وعــن حمايتــه، والــرىض بالقليــل، وحــّى القيــام بــأدوار الرجــل "عّمــرَت بيــت حلالهــا، 

هــذا الشــغل النســوان بتقــدرش عليــه... قليــل َتْتــاليق نســوان بعملِــن هيــك". كمــا تكــرّرت األوصــاف الــي 

تتحــّدث عــن الصــب والتحّمــل والعطــاء للــزوج واألخــوة "كانــت تســاعد إخِوْتهــا، والــيّل بتجيبــه ترصفــو عليهــم وَع 

بيتهــا..." للتأكيــد عــى مثاليّــة الضحيّــة يف شــغل دور المــرأة العربيّــة التقليديـّـة الــي وُِجــدت باألســاس مــن أجــل 

ــة والنفســيّة.  ضمــان راحــة الذكــور االقتصاديّ

4.1 صفات ومميّزات الضحيّة:ما بين االستقالليّة والطاعة!

أّمــا النقــد، فقــد ارتبــط بالقيــود المجتمعيّــة تجــاه "حــدود" قــّوة الشــخصيّة. مــن ذلــك -عــى ســبيل المثــال- 

ِّبــس  التحّفــظ مــن مظاهــر حرّيّــة اتّخــاذ القــرار عــى عــّدة مســتويات، أّولهــا مــا يخــّص جســدها "شــلحَت الل

ــر يف  ّــد بعــض التوتّ المحتشــم والــكّل بّطــل ينظرلهــا نظــرة احــرتام، مــع إنهــا فهمانــة ومتعلمــة…"، األمــر الــذي ول

نظرتهــم/ّن إليهــا "واحنــا كنـّـا ننتقدهــا بأشــياء بقينــا ميعجبنــاش أســلوب وطــرق وأشــياء معيّنــة كانــت تعملهــا، 

ِّبــس والطلــوع بالليــل". ثانًيــا، عــى مســتوى االســتقالليّة الفكريـّـة واالقتصاديـّـة "صــار بدهــا تشــتغل وتــرصف  الل

عــى حالهــا…"، "قــررت تلـّـق وتعيــش حلالهــا، وهــذا كان مشــكلة عنــد العيلــة…". وكمــا يبــدو فــإّن تلــك التحّفظــات 

ــة المــرأة  ــة الــي تعــزّز تبعيّ قــد تأرجحــت بــني قناعــِة المســتجَوبني/ات بهــا والرضــوِخ لهــا كنتــاج للرتبيــة الذكوريّ

ّــد لــدى المســتجَوبني/ات بعــض التخوُّفــات مــن توفــري الدعــم العلــيّ لقــرارات  لمجتمــع الذكــور. هــذا الواقــع ول

الضحيـّـة "يعــي هــي اختــارت تِْخلـَـص مــن حياتهــا التعيســة وتعيــش حلالهــا… قلنالهــا إنهــن ]أفــراد األرسة[ مــش 

رح يقبلــوا…"، وهــو مــا جعــل بعضهــم يلــزم احليطــة واحلــذر مــن توفــري الدعــم خوًفــا مــن أن تطولهــم تهديــدات 

ــّما الوحــدة بتصــري عنــد عيلــة زوجهــا  المحيطــني أو نتيجــة العتبــار "الّدعــم" تجــاوزًا للعــرف االجتماعــيّ الســائد "لـ

صعــب إنــو نتدّخــل... وخاّصــة إذا بكــون مــن العيلــة… صــاروا يقولــويل تتدّخليــش بــالش تكــب القّصــة...". 

مــا يثــري االنتبــاه هنــا أّن قتــل النســاء -عــى نحــِو مــا ســنوّضح يف المحــور اخلــاّص بالمجتمــع- كان، يف كثــري 

ــأيت  ــل، ت ــل المجتمــع المحــيّلّ المحافــظ تجــاه أســباب القت ــا بمواقــف متشــكّكة مــن ِقب ً ــان، مصحوب مــن األحي
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دائًمــا عــى حســاب الضحيّــة. هــذا الموقــف الســليبّ أو المتشــكّك جعــل معظــم المســتجَوبني/ات يبالغــون /

ــا بتصــيّل،  ــال "دايًم ــد والصــالة عــى ســبيل المث ــا المجتمــع، كالتعبُّ ــي يثّمنه يبالغــن يف الرجــوع إىل الصفــات ال

وبتخــاف ربّهــا" مــن أجــل تخفيــف وطــأة وثقــل القتــل عــى نفوســهم/ّن الــذي يرتبــط كثريًا بـــِ "مباركــة" المحيطني 

ــا كانــت  ــة الــي أُجريــت مــع أفــراد مــن عائــالت الضحاي ــا أّن جميــع المقابــالت اإلعالميّ وتضامنهــم. وقــد الحظن

تؤكـّـد عــى تلــك الصفــات، وكأن هــؤالء يخاطبــون مــن خاللهــا مجتمًعــا ذكوريًّــا اعتــاد أن يبــدأ يف الطعــن بســلوك 

وِســمات الضحيـّـة، بــداًل مــن إظهــار التضامــن الفــورّي دون رشوط مســبقة. وقــد انعكــس ذلــك أيًضــا يف التغطيــة 

ــال  ــف مــا يمكــن أن يخطــر يف ب ــة المذكــورة أعــاله لتخفي ــمات الضحيّ ــل، باســتخدام ِس ــة حلــاالت القت اإلعالّمي

أذهــاٍن محاِفظــة عنــد ســماع أو قــراءة نصــوص إخباريّــة تحمــل عبــارات عــى غــرار: "ال تــزال األســباب غامضــة"؛ 

"اختفــت آثارهــا"... 

4.2 عالقة الضحيّة بالعائلة: التصادم مقابل التضامن

تطــرّق/ت جميــع المســتجَوبني/ات إىل عالقــة الضحيـّـة بأرستهــا، ســواء أكان ذاك عــى صعيــد العائلــة المصّغــرة 

)كالوالديــن واإلخــوة/ات(، أم الموّســعة )كاألعمــام واألقــارب(، أم مــع األطفــال )إن كانــت الضحيّــة مزوّجــة(، 

وعكســت أقوالهــم/ّن شــكلني مــن العالقــة: العالقــة التضامنيّــة وتلــك التصادميّــة. وظهــرت العالقــة التضامنيّــة 

مــن خــالل تأكيــد المســتجَوبني/ات عــى صلتهــم/ن القريبــة بالضحيـّـة، وفهمهــم/ّن العميــق لــكّل مــا تتعــرّض لــه 

مــن عنــف وتهديــد "كنـّـا حاّســني قّديــش عــم تتعــّذب …"، "يامــا أجــت تشــكيلنا…". وبالرغــم مــن هــذا التعاطــف 

َّفــة، كانــت الدعــوة إىل التغيــري وإيقــاف العنــف شــبه مغيَّبــة، واتّســمت  ــة خــالل حياتهــا المعن الكبــري مــع الضحيّ

ــة، والمحافظــة عــى مــا هــو قائــم، وال ســيّما مــع تخــّوف العائلــة مــن عنــف اجلــاين  ردود الفعــل بمواســاة الضحيّ

وقدرتــه عــى إحلــاق األذى بهــا:

"طــول الوقــت يف عنــف بحياتهــا... بـَـس أّولهــا كانــت تهــرب منـّـو... تيــي كلّهــا دم وحالتهــا 
حالــة... كنــت أروح آخذهــا وبعديــن ترجــع وتقــول إنــو بَّطــل... بـَـس لـــّما صــار عندهــا والد 
بّطلــت تتحّمــل... اتّصلَْتــيل قالتــيل )...( مــش قــادره أوّقــف َعإِجــري... مّوتــي رضب... رحــت 

آخدهــا ومــا اســتى يقولــيل إذا بتفتــي تّمــك بتعــريف ويــن والدك بودّيهــم... هــّددين".

عكســت تلــك العالقــة التضامنيــة تفّهًمــا واحتــواًء خلطــوات قامــت بهــا الضحيـّـة خــالل فــرتة العنــف، وإلقــاء اللــوم 

عــى الظــروف الــي حالـَـْت دون إمكانيـّـة أن تتــرصّف الضحيـّـة َوفــق "المنطــق" أو "العــرف" االجتماعــيّ المطلــوب: 

"مــا كانــت حياتهــا طبيعيّــة... وال مــرّة كان عندهــا إحســاس باألمــان أو احلنــان وال مــن أّي 
حــدا مــن العيلــة... صــارت بدهــا تــدّور عاإلحســاس باألمــان وعاحلنــان بــرّا البيــت... اقرتحــت 
عليهــا مــرّة تيــي تســكن عنــدي بــس مِقْدرَتــش ألنـّـو ]األب واألّم واإلخوة[ رفضــوا... كانوا 
يفكـّـروا بحالهــم بـَـس أنــا كنــت بــّدي تعيــش معنــا وتبــدا حياتهــا مــن جديــد... بـَـس ]أفــراد 

العائلــة[ مــا قبلــوا... كانــوا يفكـّـروا بحالهــم بـَـس". 
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مــا يثــري االنتبــاه هنــا هــو أّن عالقــة الضحيـّـة مــع الذكــور واإلنــاث يف العائلــة كانــت متنّوعــة، إذ اتّســمت )العالقــة( 

مــع الذكــور بالســلطويّة مــن خــالل التعامــل مــع الضحيّــة كملْكيّــة خاّصــة يجــب التفكــري واتّخــاذ القــرارات نيابــة 

عنهــا "يومهــا أبــوي كان مســافر فحَكولنــا ]أقــارب[ مــا ْتَقّدمــوا شــكوى ألنـّـو ِفــش حــدا معكــم... بــالش بيعمللكــوا 

مشــاكل وِفــش زلمــة وراكــم". وقــد عكــس هــذا الموقــف المحايــد نظــرة مجتمعيّــة تقليديّــة يقتــرص دَور المــرأة 

فيهــا عــى الدعــم عــى المســتوى النفــيّ، ال عــى مســتوى التغيــري "أنــا عنــدي اوالد صغــار، قّديــش بقــدر أدافــع 

عنهــا؟ أصــاًل إذا بــدِّك تفــويت ع إيش مــن هالشــكل إلــك حــّق؟ أل ملكيــش حــّق، هــي الــيل الزم تدافــع، أنــا مليــش 

أدافــع عنهــا". وكأّن األهــّم هــو اتّبــاع قــرار ذكــور العائلــة حــول طــرق احلمايــة "بعــد حادثــة الــرضب والتكســري خلــص 

أبوهــا وإخوتهــا بّطلــوا يتحّملــوا، وهــاي احلادثــة خلّتنــا نقــّدم للطــالق... خلــص حّســينا بكَّفــي لهــون".

غلــب الطابــع العاطفــيّ عــى عالقــة الضحيـّـة بنســاء العائلــة "كانــت تيــي وتبــي…"، وظهــر األمــر واضحـًـا عنــد وصــف 

المســتجَوبني/ات لوقــع ســماع اخلــب عليهــم/ّن وتبعيّاتــه، حيــث اتّســم ســلوك الرجــال بعــدم اإلفصــاح عــن المشــاعر 

"كــرست قلبنــا. بعــد هالمــّدة كّل يــوم بقــول اليــوم ماتــت. أبوهــا قلبــه مطفــي وال كأنـّـه عايــش... بضــّل ســاكت"، يف 

حــني كانــت المشــاعر واحلــزن غالبــة عــى النســاء كمــا عــّبت والــدة إحــدى الضحايــا:

"بَــس ســمعت اخلــب مــا صّدقــت. حكيــت هــذا كــذب، وبَــس الــكّل صــار يتّصــل عــيلّ 
انجنّيــت. خلــص مــا ضــّل عنــدي عقــل. رصت أصــّوت وأمــزّع أواعــيّ -وأنــا متديّنــة- وبنــايت 
يبكــوا ويرصّخــوا. ويــن أروح وأرصخ وألطــم بالشــارع. ِفــش حــدا ســامعي إاّل جــرياين. قلــت 

أشــوف بنــي. مــا برتــاح إاّل أشــوفها عايشــة أو ميّتــة".

أظهــر وصــف طريقــة التعامــل مــع خــب القتــل صــورة مجتمعيّــة حــول تعامــل كّل مــن الذكــور واإلنــاث مــع اخلــب؛ 

حيــث اتّســم تعامــل الذكــور باجِلّديـّـة، واتّباعهــم للتقاليــد ومنهــا احتــواء األّم أو نســاء العائلــة المقرّبــات مــن الضحيـّـة 

ــا  ــم، نحــو متابعــة مراســيم الدفــن واإلجــراءات الرســميّة. أّم ــوب منه ــدور المطل ــور ســماع اخلــب، أو ممارســة ال ف

النســاء، فقــد ركّــزن عــى التعبــري المعلــن عــن المشــاعر:

"طّخــوا )...( رصت زَّي المجنونــة، أرصخ ومــش عارفــة شــو أعمــل... أخــذين زويج وأنــا 
مرتعبــة خايفــة كثــري... مــا حــدا كان يــردّ عــيلّ شــو وضعهــا بالزبــط، مــا حــدا َقــيّل يش... 
ــا رّب ألُطــف... وصلــت المستشــفى لقيــت كّل أهــل  كّل الطريــق للمستشــفى أقــول ي

ــوا إّمــي". ــوا قتل البلــد هنــاك... أوالدهــا شــافوين وصــاروا يبكــوا ويقول

"عرفنــا عــن القتــل بعــد بيــوم… مــن األخبــار، ورصنــا نتّصــل بعيلــة زوجهــا وأكّدولنــا اخلــب… 

أنــا رحــت أكــرت مــن مــرّة عــى مركــز الرشطــة عشــان أســمع شــو الــيل صــار... اخلــب فاجأنــا 

ألنـّـه بتصــري مشــاكل بــني النــاس بـَـس متخيّلتــش إنـّـو توصــل للقتــل...".

أّمــا العالقــة التصادميـّـة، فرُتِجمــت إىل عالقــة شــبه معدومــة مــع الضحيـّـة ألســباب مختلفــة منهــا عــدم الــرىض عــن 

ســلوكيّات الضحيّــة احلياتيّــة قبــل قتلهــا، عــى نحــِو مــا عــّبت عنــه إحــدى المســتجَوبات:
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"إحنــا كنـّـا ننتقدهــا بأشــياء... ميعجبنــاش أســلوبها وأشــياء كانــت تعملهــا، زّي اللبــس 

والطلــوع بالليــل وهيــك شــغالت... ولبســها بقــاش مناســب الرصاحــة... يعــي صــارت 

تقــول خلــص أنــا قــرّرت أشــلح المنديــل، ولـــّما شــلحته وهــذا اإليش يعــي أبعدهــا عــن 

الــكّل... يعــي الواحــد بّطــل ينظــر إلهــا نظــرة احــرتام مــع إنهــا كانــت متعلّمــة وفهمانــة".

يف حــاالت أخــرى، ظهــر التصــادم نتيجــة تحميــل الضحيـّـة المســؤوليَّة عــن الوضــع ألنّهــا قــرّرت الســكوت )"قلتلهــا 

تروحيــش. قالتــيل خلــص، بــّدي أروح... ويــن إيل نصيــب بهــاي الدنيــا"، أو بســبب اختيارهــا الرشيــك رغــم النصائــح 

بعــدم القيــام بذلــك "إحنــا بقينــاش موافقــني إنّهــا تتجــّوز... وهــي مشــاركتش، وكانــت بَــس تحــي ألخــي... 

ــدار وتطلــع منهــا وتــروح عنــد )شــخص بالعائلــة(... يمكــن  ــا كانــت تــدرّش ال ــا مــن )...( إنّه ــت عرفن وبعــد مــا توفّ

كانــت عارفــة إنـّـو إحنــا معارضــني مــن األســاس". ويف حــاالت أخــرى، توتّــرت العالقــة بســبب عــدم قــدرة العائلــة 

ــة "كنـّـا الزم نوخذهــا َع َمْحمــل اجلــّد أكــرث... كان الزم نعنـّـد إنـّـو نوّقــف اإليش... حــّى لــو كانــت  عــى دعــم الضحيّ

ــة[ إنـّـه كل يش طبيعــي، وكل يش عــادي..."، أو التّخاذهــا قــرارات دون الرجــوع إىل العائلــة "هــي  تقــول ]الضحيّ

بـَـس صــارت متعلّمــة وتطلــع، يعــي صــارت تفكـّـر بأشــياء مــش مقبولــة ِعنـّـا... وهيــك صــار بدهــا تطلّقــو، وإحنــا 

ـّـا الطــالق مــش مقبــول". ثّمــة مــا هــو الفــت لالنتبــاه وهــو أّن معظــم المســتجَوبني/ت قــد عــّبوا / بالعيلــة ِعن

عــّبن عــن الشــعور بالذنــب ولــوم النفــس لموقفهــم/ّن احليــادّي أو الســليبّ مــن معانــاة الضحيـّـة "لـــّما ســمعنا اخلــب 

ــا  ــكّل ظلمهــا ومــا دعمه ــا" َو "ال ــروح ونتّطمــن عليه ــا... كان الزم ن ّــو مــا كان الزم نزعــل منه ــينا بالغلطــة، إن حّس

وكثــري بنتنــّدم". 

ــة أم اتّســمت بالتضامــن والدعــم، فــإّن تأثــري اجلريمــة  بــرصف النظــر عــن طبيعــة العالقــة، ســواء أكانــت تصادميّ

عــى العائلــة يبقــى لألمــد البعيــد، وتنتــاب أفــراد العائلــة مشــاعر احلــزن الشــديد، واالكتئــاب، والعجــز، والشــعور 

ــر إنـّـو  ــة، حــّى مــع مــرور الزمــن: "مــرّات وانــت تضحــك مــع العيلــة بتتذكّ بالوحــدة والعزلــة خــالل حياتهــم اليوميّ

ناقــص حــدا يضحــك معنــا... يف أّي فــرح أو حــزن أو أّي موضــوع، ِفــش حَــدا بنســاها... وال إحنــا وال أوالدهــا. 

بالــذات أنــا... جــرح لمــدى احليــاة". وكمــا ســنوّضح يف محــور العالقــة مــع المؤّسســات الرســميّة، فــإّن مصــادر 

ــا ألّن المجتمــع  ــت شــبه معدومــة، وربّم ــة، بمــن فيهــم األطفــال، كان الدعــم النفــيّ واالجتماعــيّ ألفــراد العائل

األبــوّي بطبيعتــه يميــل إىل االعتمــاد عــى الدعــم المحــيّلّ واألرسّي مــن أجــل التكيّــف مــع الصدمــات والفقــدان، 

ــة.  ــو كانــت متخّصصــة ومهنيّ ــة، حــّى ل ويتجنـّـب االنفتــاح  عــى مصــادر دعــم خارجيّ

4.3 العالقة مع األطفال واإلخوة الصغار

ًّا  تطــرََّق/ت المســتجَوبون/ت إىل عالقــة النســاء المغــدورات بأطفالهــّن، َو/أو بإخــوة وأخــوات َيْصغرونهــّن ســن

كانــت تجمعهــّن بهــم/ّن عالقــة اتّســمت باحلــّب والتضحيّــة واالحتــواء بصــورة ملحوظــة بنــاء عــى شــهادات 

المســتجَوبني/ت. كذلــك أشــارت المصــادر اإلعالميـّـة وروايــات بعــض المســتجَوبني/ت إىل مشــاهدة األطفــال /

الطفــالت يف بعــض األحيــان لعمليـّـة قتــل أّمهــم/ّن، كحادثــة طفلــة القتيلــة وفــاء مصــاروة ابنــة الســنوات األربــع، 

ــا. وشــارك/ت  ــاذ والدته ــًة المســاعدة إلنق ــا وهــي تــرصخ يف الشــارع طالب ــد عرضــت وســائل اإلعــالم صورَه وق

المســتجَوبون/ات بقصــص مؤلمــة تعكــس الضغــط النفــيّ الــذي عــاىن منــه األطفــال عنــد مشــاهدة قتــل األّم 

أمــام أعينهــم.
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"األوالد كانــوا متواجديــن مــع اإلّم، صــاروا يركضــوا كّل واحــد بجهــة، البنــت الكبــرية 

لـــّما  إّمــي... حكــويل  إّمــي طّخــوا  بدهــم مســاعدة ويرصخــوا طّخــوا  الكبــري...  والولــد 

ــا،  ــا يقُتله ــو م ــت عــم تقولل ــا تعيــش... كان شــافوين مامــا كان بدهــا تعيــش مــا خالّه

بَــس برسعــة قتلهــا".

كذلــك وصــف/ت المســتجَوبون/ات إســقاطات وتأثــريات احلادثــة عــى األطفــال، كاالنطــواء والعصبيّــة والعنــف 

ــر األم، باإلضافــة إىل تراجــع تحصيلهــم المــدريسّ،  ــة أو ُتْذكَ ــة عندمــا يذكــر أحدهــم احلادث يف المدرســة، وبخاّص

وتكــرار زيارتهــم لقــب األّم /األخــت، وصــواًل إىل محاولــة إيــذاء النفــس واالنتحــار:

ــا مــش عايشــني حالــة  "نفســيًّا عاشــوا أصعــب حلظــة... أّمهــم تنقتــل قّدامهــم... اجتماعيًّ

ــر عليهــم وحلــّد اآلن بَِحــّس البنــت الــيل شــاهدت  ــة حــّى بعــد مــرور ســنوات... مؤثّ طبيعيّ

قتــل أّمهــا مــش طبيعيّــة". ويضيــف أحــد المســتجَوبني: "بِحاولــوا التأقلــم مــع احليــاة. 

اإليش صعــب عليِهــن طبًعــا. بــكّل موقــع وبــكّل مناســبة وبــأّي شــغلة بتذكـّـروا إّمهــن. كّل 

ــروا إّمهــن... ِفــش أصعــب مــن فقــدان اإلّم". يــوم بتذكّ

أحــد األمــور الــي تثــري االهتمــام هــو امتنــاع المســتجَوبني/ات عــن احلديــث مــع األطفــال عــن احلــدث، كشــكل مــن 

أشــكال احلمايــة:

"بعــد احلادثــة مــا خلّينــا حــدا يســألهم شــو صــار، حاولنــا نعطيهــن إنهــن يهضمــوا اإليش... 

بـَـس مــش عارفــة قّديــش ممكــن يســتوعبوا هيــك إيش". وأضافــت أخــرى: "كنــت بــّدي 

أســأل البنــت عــن أحوالهــا بـَـس بنــايت منعــوين علشــان مــا تتذكّــر".

ــال أو مــن  ــة أو والدهــا- مــن حرمانهــم مــن األطف ــا أّم الضحيّ ــون -وخصوًص يف بعــض احلــاالت، اشــتىك المقرّب

رؤيتهــم، وال ســيّما يف احلــاالت الــي كان فيهــا األب معتَقــاًل ثــّم أُفــرِج عنــه. وعــّب/ت آخــرون /أُْخرَيــات عــن قلقهــم/ّن 

الشــديد حيــال وضــع األطفــال، واضُطــرّ/ت بعضهــم/ّن إىل اللجــوء إىل القضــاء للمطالبــة بالتواصــل معهــم، لكــن 

ــة األطفــال مــن  ــن الوضــع كمــا هــو بســبب اخلــوف والتهديــد. وقــال البعــض إّن حضان ــوا /تقبّل بعضهــم/ّن تقبّل

ِقبــل عائلــة الضحيّــة شــكّلت -يف كثــري مــن األحيــان- عبئـًـا بســبب غيــاب القــدرة عــى متابعــة أمورهــم التعليميّــة 

ــرِط واإلنفــاق المــادّّي كشــكل مــن أشــكال  ــل المْف ــان كثــرية إىل والتدلي ــذي دفعهــم يف أحي ــة، األمــر ال والرتبويّ

التعويــض. 

ثّمــة مــا يلفــت االنتبــاه يف أّن تنــاول المســتجَوبني/ات لمشــاعر األطفــال قــد اقتــرص عــى الســلوك الواضــح 

للعيــان، كمــا وّضحنــا أعــاله، دون اللجــوء إىل خــبات مهنيـّـة يجــري مــن خاللهــا الســعي إىل فتــح ِحــوار مــع األطفال 

ومحاورتهــم بشــأن حيثيـّـات القتــل وإســقاطاته عليهــم. وحــّى مــع توافــر مصــادر الدعــم مــن ِقبل مكتــب اخلدمات 

االجتماعيّــة واخلدمــات النفســيّة، لــم يكــن اإلقبــال عــى تلــك اخلدمــات كبــريًا، وقــد يعــود الســبب يف ذلــك إىل 

موقــف المجتمعــات المحافظــة مــن تلــك اخلدمــات، حيــث تميــل اىل التقليــل مــن أهّميّتهــا يف حيــاة األطفــال، 
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ــة تقديمهــا للمســاعدة. لــذا، لــم يكــن مــن المســتغرب أن  عــالوة عــى فقــدان الثقــة بهــذه المؤّسســات وبإمكانيّ

َتنْبَــي العالقــة مــع األطفــال عــى قاعــدة الشــفقة ال عــى قاعــدة التضامــن بالمعــىن احلقيقــيّ، وذلــك ألّن ثقافــة 

الرتبيــة العربيّــة مــا زالــت تميــل إىل تفــادي التعامــل مــع نفســيّة األطفــال ومــع تســاؤالتهم وتخبّطاتهــم وعــدم 

مواجهتهــا. هــذا األمــر قــد يفــرّس، عــى نحــِو مــا ســنوّضح الحًقــا، قلـّـة الوعــي ألهّميـّـة اخلدمــات النفســيّة المتوافــرة 

لدعــم الكبــار والصغــار، وتقتــرص االســتفادة منهــا عــى فــرتة الصدمــة األوىل، لكنّهــا تخــّف أو تختفــي بعــد انتهــاء 

فــرتة العــزاء. 

4.4 عالقة الضحيّة وعائلتها مع الجناة:    تستّر وتخّوف مقابل 

ــة، عــن أّن معظــم اجلنــاة  ــات، وحــّى المصــادر اإلعالميّ تحــّدث/ت جميــع المســتجَوبني/ت والعامــالت االجتماعيّ

ــة، وقــد قــى  ــة، ولديهــم ســجاّلت يف العنــف األرسّي َو/أو يف العنــف بعاّم ــوا مــن أصحــاب الســوابق اجلنائيّ كان

ــجن القرتافهــم جرائــم الرسقــة أو تجــارة المخــّدرات أو األســلحة. كذلــك ظهــر أّن مســتوى  بعضهــم عقوبــة السَّ

ــة غــري مســتقرّة. التعليــم متــدنٍّ لــدى معظمهــم، وأّن غالبيّتهــم يمــرّون يف ظــروف اقتصاديّ

ــات أو األّمهــات-  لــم تكــن هــذه المعلومــات خافيــة عــن األهــل، بــل إّن معظمهــم -وبخاّصــة الصديقــات المقرّب

ــّن عــى درايــة تاّمــة باألمــر، وأســهموا بــني احلــني واآلخــر يف توفــري الدعــم المــايلّ للضحيّــة وأطفالهــا يف  كانــوا /كُ

محاولــة منهــم لتخفيــف األجــواء العنيفــة الــي كانــت الضحيـّـة َتْعزوهــا أحيانـًـا للوضــع االقتصــادّي، وبطالــة الــزوج 

ــد  ــزوج االجتماعــيّ وتقالي ــا لوضــع ال ــت َوفًق ــف نفســها، فقــد تباين ــا العن ــا التعامــالت مــع قضاي مــن العمــل. أّم

العــرف يف المجتمــع المحــيّلّ. اســرتجع/ت معظــم المســتجَوبني/ات مواقــف عكســت هــروب الضحيـّـة مــن الــزوج 

العنيــف إىل بيــوت أكــرث أمانًــا يف العائلــة، إاّل أنّهــم/ّن )نســاًء ورجــااًل( كانــوا يعيدونهــا يف معظــم احلــاالت إىل 

ِّــف انطالًقــا مــن الموقــف التقليــدّي الســائد: "محــّل المــرة يف بيتهــا عنــد جوزهــا". وال يعــي  "أحضــان" الرجــل المعن

ــة  ــىن االجتماعيّ ــدو شــغلت الب ــا يب ــرارات، لكــن عــى م ــك الق ــم تكــن تشــعر باحلــزن عــى تل ــالت ل ــك أّن العائ ذل

دَْورًا مركزيًّــا يف بلــورة ردود الفعــل واعتمــاد تلــك اخليــارات. عــى ســبيل المثــال، تكــرّر االفــرتاض أّن اخلــالف بــني 

ــا، وبالتــايل لــم َيــرْد يف حســبان العائــالت والمقرّبــات أّن األمــر ســيبلغ حــّد  ــا ومرحليًّ األزواج يشــكّل أمــرًا اعتياديًّ

القتــل: "برصاحــة األزواج بمــرّوا بظــروف صعبــة وهــذا عــادي بــني األزواج... بـَـس مــا تخيّلنــا نوصــل لهيــك وضــع… 

وهــو كان لـــّما ييــي ويرجّعهــا تصــري أخالقــه منيحــة لفــرتة وبعديــن يرجــع يرضبهــا". بنــاء عــى ذلــك، كان هنــاك 

تشــجيع مبّطــن لقــرار الضحيّــة احــرتاف الســكوت وعــدم المواجهــة، والتعامــل يف بعــض األحيــان مــع القــرار عــى 

أنـّـه حرّيّــة شــخصيّة، بــداًل مــن التســاؤل حــول مــدى قناعــة الضحيّــة بقرارهــا يف ظــّل غيــاب الدعــم احلقيقــيّ مــن 

ِقبــل المحيطــني بهــا. 

"كانــت تنــرضب بـَـس مــا كانــت تحــي... كانــت خايفــة َع األخــوات. كّل الوقــت كنـّـا نعــرف 

إنـّـو برضبهــا... كّل الوقــت يؤذيهــا وصــار كثــري حــوادث... كانــت تزعــل وتيــي لَِعنـّـا... كانــت 

تخــاف مــن تهديــده ومــرّات تقــرّر ترجــع حلالهــا... مــا أفهــم ليــش مــع إيّن أكــون ناصحيتهــا 

ـّـو مــا ترجــع... بَــس فجــأة تــروح... مــرّات يضحــك عليهــا بكلمتــني ويوخذهــا َع إيــالت  إن

وكإنـّـه مــا يف إيش... بـَـس ترجــع القّصــة نفســها".
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باإلضافــة إىل ذلــك، كان لشــخصيّة اجلــاين العدائيّــة ومكانتــه يف المجتمــع المحــيّلّ أو يف صفــوف العائلــة دَورٌ يف 

تخــّوف عائــالت الضحايــا مــن توفــري احلمايــة التاّمــة للضحيّــة. هــذا الواقــع دفــع العائــالت يف معظــم احلــاالت إىل 

ُّــب المواجهــة، الفرتاضهــا أّن المجــاراة والمســايرة قــد تقلـّـص مــن حــّدة التهديــدات  تخفيــف حــّدة الصــدام وتجن

والعنــف، كمــا قالــت إحــدى المســتجَوبات:

ُّــو كثــري...  ُّــو ومــن تهديداتــه ومــا فكّرنــا نــروح عالبوليــس. هــي كانــت تخــاف ِمن "خفنــا ِمن

هــو إنســان مــع إســبقيّات بـَـس مــش مســجّلة ضــّده... يعــي إلــو عالقــة مــع دوائــر اإلجرام. 

ّــو  ــا بيفــرق معهــم ألن ّــو باإلجــرام بــس م ّــو بشــتغل مــع البوليــس... عارفــني عن ــا إن عرفن

ــو إيش، متــورّط بكثــري أمــور... عنــدو  البوليــس معــو... وهــو إنســان بــدون رحمــة مــا بِِهّم

صفقاتــه مــع الرشطــة، وبشــّغل نــاس بمواضيــع إجــرام".

أّمــا يف حــاالت العنــف الــذي ُمــورَِس مــن ِقبــل أقــارب مــن األرسة، فقــد اتّســمت العالقــة بالتناقــض. فمــن جهــة 

ــة يف اتّخــاذ قــرارات تخــّص "النســاء"، وثّمــة يف الوقــت  ــرًا" مــن ذكــور العائلــة، ولــه مطلــق احلرّيّ اعُتــِب اجلــاين "ذَكَ

ذاتــه عــدم رىض عــن العنــف وتبعيّاتــه. هــذا الواقــع وضــع المنارصيــن للضحيّــة يف موقــف حــرج ومقلــق كمــا عــّب 

عــن ذاك أحــد المســتجَوبني:

"حاولــت أخلّيهــا عنــدي بالبيــت وأقــول ]للجُنــاة[ إنّهــا بتضــّل بحمايــي وتحــت عيــوين بـَـس 

يرتكوهــا بحالهــا... هــي عرفــت إنّهــا رح تجيبــيل مشــاكل فقــرّرت ترجــع عالبيــت... وقتلوهــا".

دعمــت إحــدى المســتجَوبات هــذا األمــر، وأرســلت رســالة مبّطنــة ُمفادُهــا أّن اإلمكانيـّـات الــي تتوافــر لــدى نســاء 

العائلــة إلشــغال دَْور ثــورّي أو داعــم عــى نحــو علــيّ ضيّقــة للغايــة:

 "حياتهــا كانــت طــول الوقــت يف خطــر، ومهــّددة مــن عمامهــا طــول الوقــت... طــول حياتنــا 

كان يف عنــف... وكلّنــا كنـّـا معنّفــني مــن عمامنــا... بـَـس مــا حــدا مــن العيلــة كان يتدّخــل، 

وألنـّـو يف العيلــه كلمــة الزلمــة هــي يــيّل بتمــيش... واحلرمــة مــا الزم تطلـّـع صوتهــا... مــرّة 

]أحــد اجلنــاة[ كــرس إصبعهــا. كانــت تكتــم ومــا تخّبنــا مــع إنـّـه كنـّـا عارفــني".

مــا يثــري االنتبــاه هنــا هــو شــكل العالقــة مــع اجلــاين بعــد حــدوث القتــل، حيــث غلــب عــى معظمهــا تواصــل مشــاعر 

اخلــوف والشــعور بالتهديــد مــن اجلــاين، مّمــا جعــل معظــم أفــراد األرسة يــرتدّدون يف توجيــه التهــم عالنَيــًة، أو حــّى 

شــغل دَْور فاعــل يف المتابعــات القضائيـّـة، كمــا عــّبت إحــدى المســتجَوبات:

"تابعنــا المحكمــة مــن بعيــد عــن طريــق اإلنرتنــت واألخبار... مــا كنّا نروح. هــو َوكّل محامي 
واِصــل ]لــه عالقــات مــع ذوي النفــوذ[ وِقــدروا يطلّعــوه... بعــد 6 أشــهر. هو وعيلتــه بخّوفوا 

والواحــد بقرّبــش عليهــم... بنقدرلُهمــش.. يعي إحنا مش شــغل ســالح وهيك". 
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يف حــاالت معيّنــة، وخاّصــة بعــد "تبئــة" المتّهــم لغيــاب اإلثباتــات، كانــت ُتْعَقــد مراســيم "صلحــة" بــني العائلتــني 

وَتقبـَـل عائلــة الضحيـّـة بقلـّـة التواصــل مــع األطفــال يف ســبيل ضمــان حــّد أدىن مــن األجــواء اآلمنــة. أّمــا يف حــاالت 

المواجهــة ومتابعــة القضيّــة، فقــد نجــح البعــض يف رفــع دعــاوى قضائيّــة للمطالبــة بحضانــة األطفــال، واإلعــالن 

جهــارًا عــن الكــره الشــديد للجــاين. أّمــا إذا كان اجلــاين مــن داخــل العائلــة، فقــد تولـّـد نــوع مــن الصمــت واحلــرية: 

"يعــي انحّطينــا بوضــع كتــري صعــب ال نُحَســد عليــه... كلّنــا عارفــني إنـّـو هــو )اجلــاين( الــيل 
قَتــل... والعيلــة انقســمت وٰهــذا تّعبنــا كتــري.. ولـــّما طلــع بــراءة اضطرّينــا نســكت".

بعبــارة أخــرى، كان لموازيــن القــوى بــني عائلــة المغــدورة واجلــاين دَْور يف تحديــد طبيعــة التصــادم والتعامــل مــع 

ــا القتــل ومواجهــة  ــات القتــل. فقــد نجحــت العائــالت األكــرث تأثــريًا يف المجتمــع المحــيّلّ يف متابعــة قضاي تبعيّ

ــة  ــة القتــل، والمطالب ــة القاتــل مــن المنطقــة، وتعيــني محامــني لمتابعــة قضيّ ــاة، بمــا يف ذلــك ترحيــل عائل اجلن

بحضانــة األطفــال كمــا وصــف والــد إحــدى الضحايــا:

"األطفــال أّولهــا أخذوهــم وصــاروا بدهــم يمنعونــا نشــوفهم... رحــت عنــد محامــي مختــّص 
رشعــيّ وقّدمــت للمحكمــة، وتقــرّر باالتّفــاق حضانــة مشــرتكة بيننا وبينهــم... اليــوم األوالد 

إحنــا منديــر بالنــا عليهم". 

أّمــا يف حــاالت غيــاب القــوّة القانونيـّـة واالجتماعيـّـة، فقــد غلــب حــّل التنــازل أو المطالبــة بالتواصل مــع األطفال لتجنّب 

ُصــُه أّن النتيجة لن تكــون مرْضية: المزيــد مــن الضغــوط، أو ربّمــا ألّن العائلــة توّصلــت ضمنيًّــا إىل اســتنتاج ملخَّ

ــه رح  ــا مــا بنفــع... باآلخــر هــذول والده، وعيلت ــا إيش... أبوهــا مــا ريض... قــال لن "مــا عملن
تربّيهــم... وقــال بكــرا بيكــبوا وبيجــوا لعندنــا حلالهــم... وهــيّ عايشــة مــا قــدرت تحّصــل 

والدهــا، كيــف بعــد الــيل صــار؟! لهيــك ســكتنا مــا بدنــا مشــاكل إلخــويت".

عــى اجلملــة، تعكــس روايــات المســتجَوبني/ات تداخــل العوامــل االجتماعيّــة واالقتصاديّــة والسياســيّة يف 

ــة واجلــاين والعائلــة. فالعــادات والتقاليــد المحاِفظــة تعتــب أّن العنــف يشــكّل جــزًءا  ثالــوث العالقــة بــني الضحيّ

"طبيعيًّــا" مــن اخلالفــات الزوجيـّـة أو العائليـّـة الــي تواجــه اجلميــع، وبالتــايل مــن المتوّقــع أن تمــارس المــرأة دَورهــا 

ُّــب المواجهــة. بالتــايل، حافظــت عائلــة الضحيـّـة عــى حــّد أدىن مــن االحتــكاك المبــارش  يف التنــازل والســكوت وتجن

مــع اجلنــاة، واكتفــت بتوفــري الدعــم النفــيّ والمــادّّي، إن أمكــن، للضحيـّـة. كذلــك إّن تــورُّط اجلنــاة يف عالَـــم اإلجــرام 

يف حــاالت معيّنــة زاد مــن تخــّوف عائلــة الضحيـّـة مــن التعــرّض لألذيـّـة، وجعلهــا تقــف حائــرة يف مســألة مواجهــة 

اجلــاين، وإيقــاف عنفــه، ومســاعدة الضحيـّـة عــى اتّخــاذ اإلجــراءات القانونيـّـة. المــرّات الــي واجــه فيهــا أفــراد العائلــة 

ــم  ــة الــي ل ــة بتحّديــات مختلفــة مــن بينهــا اإلجــراءاُت القانونيّ ــة، كانــت مصحوب ــروا احلمايــة للضحيّ ــاة، ووفّ اجلن

توفـّـر احلمايــة الكافيــة، كمــا يظهــر يف الـــَمحاور القادمــة. 
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4.5 َدور المجتمع المحّلّي: ما بين الحماية وإضفاء الشرعيّة المبّطنة على القتل

وصــف/ت المســتجَوبون/ات تجــارب متنّوعــة مــرّوا/ مــررن بهــا مــع مجتمعهــم/ّن المحــيّلّ، وعكســت  مســتويات 

متفاوتــة مــن الوعــي تجــاه حــوادث القتــل. واختلفــت ردود الفعــل تبًعــا لطبيعــة احلادثــة وحيثيّاتهــا. عــى ســبيل 

المثــال، يف حــاالت القتــل الغامضــة والــي انتهــت دون توجيــه تهمــة قضائيّــة، ســادت أحاديــث وافرتاضــات 

بُنَِيــت عــى اإلشــاعات والنميمــة. بعــض هــذه اإلشــاعات كانــت تــبّر اجلريمــة بصــورة مبّطنــة، وتمنحهــا نوًعــا مــن 

ــة مــن خــالل االســتناد إىل عــادات وتقاليــد مســتَمّدة مّمــا يســّمى "رشف العائلــة". وكمــا نعلــم، ُيرَشِْعــن  الرشعيّ

ــم بســلوكها  هــذا المفهــوُم القتــَل عنــد خــروج المــرأة عــن قــرارات العائلــة )وال ســيّما الذكــور منهــم( الــي تتحكّ

وتفكريهــا واختياراتهــا وجســدها. لــذا، ُيعتــب الــزواج دون موافقــة األهــل، وإقامــُة عالقــات جنســيّة خــارج إطــار 

الــزواج، وحــّى قــرار الطــالق، مــن الممارســات الــي تــبّر القتــل مــن منظــور رشائــح كبــرية يف مجتمعنــا العــريبّ 

الفلســطييّ. 

"شــلحَت احلجــاب وعملـَـت عمليّــة تصغــري معــدة وضعفــت. هــون النــاس بلّشــت تحــي. 

ــة  ــة المؤلمــة، حــّى مــن ناحي ــة عــى زوجهــا. هــاي اإلشــاعات المؤذي ــا ْمصاْحبِ وحكــوا إنّه

نفســيّة... ومجتمــع مــا بــّده نشــوف حــدا بتعلـّـم وبتغــرّي... مجتمــع محبِــط وقــايس".

كمــا يبــدو، همــوم العائــالت كانــت تزايــد مــع تصاعــد الضغــط المجتمعــيّ، وبخاّصــة مــع تزايــد تأثــري وســائل 

اإلعــالم االجتماعيـّـة الــي تشــكّل منّصــة للنــرش والطعــن بالنســاء بصــورة ال يمكــن التحكـّـم بهــا، مّمــا يولـّـد شــكاًل 

مــن أشــكال القلــق، كمــا عــّب أحــد المســتجوبني:

"لـــّما تنقتــل امــرأة بتبلــش األســئلة، ليــش؟ شــو عملــت؟ متجــّوزة؟ ْمصاْحبِــة؟ مــع مــني 

ــة آخــر إيش. منفــوت َع  إلهــا عالقــة؟ شــو بتلبــس؟ منفــوت پروفيلهــا نشــوف شــو حاّط

ســتوري إذا يف ضايلهــا إيش. بتعــريف ليــش؟ ألنـّـو احنــا مــش منــدّور ليــش انقتلــت... إحنــا 

منــدّور َع ســبب عشــان نهينهــا".

"وصــارت النــاس تحــي وتــرشّع... بلــي رايحــة مــع واحــد. تخيّــيل النــاس صــارت تكتــب 

قّدامــي َع الفيــس قصــص عليهــا! انجنّيــت وانرصعــت... صــاروا كّل يــوم يطلَعــوا بقّصــة 

ويقولــوا أخوهــا قتلهــا... يــا ويلهــن مــن اللــه... وســاعتها طبعــت منشــور ووزّعتــه عالــكّل 

ــو منحكيــش َع بعــض،  ــا ل ــا المجتمــع العــريبّ مجرمــني... إحن ــي... إحن يقــول للنــاس بكّف

بنبهدلــش ونخــرتع قصــص َع بعــض، كان مــا صــار فينــا هيــك"...

ظهــر التعاطــف مــع العائلــة بمســتويات عاليــة مــن ِقبــل أوســاط المجتمــع المحــيّلّ، وبخاّصــة إذا كانــت ظــروف 

القتــل مفجعــة وقاســية. ويف الوقــت نفســه، قــال البعــض إّن هــذا التعاطــف كان مصحوبـًـا يف كثــري مــن األحيــان 

ببعــض المالمــة وتحميــل األهــل، بصــورة مبــارشة أو غــري مبــارشة، مســؤوليّة عــدم احلمايــة:
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"النــاس بدهــا كلمــة تحــي. يعــي صــاروا يقولــوا: يعــي شــو فيــه بــني القاتــل والضحيـّـة؟ 

ليــش تيقتلهــا وويــن أهلهــا عنهــا؟ كيــف مصحيــوش عليهــا؟! كيــف مــا داروش بالهــن َع 

بنتهــم؟! كّل يــوم يطلعولنــا بدعايــة شــكل".

مــا يثــري االنتبــاه هنــا هــو أّن انغمــاس العائلــة يف تبعيّــات حادثــة القتــل قــد ولـّـد لــدى العديــد منهــم وعًيــا تجــاه 

بنْيــة المجتمــع الذكوريّــة، مــن خــالل انتقــاد طــرق التعاطــي مــع قتــل الرجــال مقارنــة مــع قتــل النســاء: 

ــل  ــه قت ّ ــا بالنســبة إيل كل ــا أن ــل الرجــل… طبًع ــّما ينقت ــف لـ "لألســف الشــديد بشــوف كي

مرفــوض، بَــس بَِضــّل قتــل الرجــل للمجتمــع غــري، وبتعاملــوا إنـّـو إجــرام وغــري مقبــول… 

أّمــا قتــل المــرأة بتــرشّع بعــّدة أســباب وكمــان بتضبضــب برسعــة بشــكل فظيــع... الرجــال 

بتشــويف بوخــذوا حّقهــن باإلعــالم... بوخــذو حّقهــن بالمــوت وحّقهــن إنـّـو أهاليهــن يزعلــوا 

عليهــن... أّمــا ِعنـّـا، فالمــرأة إن انقتلــت حــّى الدمــوع مــرّات بســتخرسوها فيهــا... إنـّـو يبكــوا 

عشــانها، حــّى وهــّي عارفــني إنّهــا مظلومــة".

تضّمن هذا االنتقاد أيًضا هجوًما عى صمت المجتمع المحيّلّ تجاه اجلريمة بداًل من المواجهة:

"المجتمــع ال ينبــذ فــالن ألنـّـو قتــل وَحـَـدة. بتحــّي فيــه نــوع مــن الرتحيــب... أو بتــاليق حــدا 

عنــدو انتقــاد عــى اجلريمــة، بـَـس بضلـّـو ســاكت وبحكيــش ألنـّـو منصــري نخــاف منـّـو. بنضّل 

ســاكتني ألنـّـو بدنــاش نواجه".

أّمــا الشــكل اآلخــر مــن التعاطــف، فقــد اتّســم بالتضامــن العــايل وتبــّي موقــف الدفــاع، وال ســيّما بوجــود ناشــطات 

ــة باهتمــام اإلعــالم  ــت الضحيّ ــا، أو يف حــال حظي ــن محيطه ــة أو ِم ــات يف العائل نســويّات وسياســيّات أو حقوقيّ

والمجتمــع المــدينّ، األمــر الــذي أســهم يف تنظيــم وقفــات احتجاجيّــة فتحــت المجــال لطــرح خطــاب مناهــض 

للخطــاب المحافــظ بــني أوســاط المجتمــع المحــيّلّ. عــّب أحــد اآلبــاء عــن تثمينــه لهــذا الــدور النســوّي يف زيــادة وعيــه:

 "وهــاي احلادثــة خلّتــي أنــا شــخصيًّا أتعــرّف عــى نــاس وقفــت معــي، ومؤّسســات نســويّة 

الــيل رفعــت كتــري مــن معنويّاتنــا... كانــت تدافــع وتحــي أشــياء مهّمــة للنــاس تســمعها".

ــة ويعكــس دَور المؤّسســات النســويّة يف توفــري الدعــم التوعــوّي لــألرسة يف ظــّل  هــذا األمــر يف منتهــى األهّميّ

مجتمــع محــيّلّ يتأرجــح بــني التعاطــف مــع األهــل، والمســاهمة يف نــرش إشــاعات تزيــد مــن العــبء النفــيّ عــى 

العائلــة الثــكى. مــن جهــة أخــرى، عــّب/ت بعــض المســتجَوبني/ات عــن خيبــة أملهــم/ّن مــن الوقفــات االحتجاجيـّـة 

ــادرات  ــك الوقفــات عــى مب ــك القتصــار تل للناشــطني /الناشــطات والسياســينّي/ات يف المجتمــع المحــيلّ، وذل

مؤّقتــة، وبالتــايل فهــي ال تشــغل دَورًا جوهريًّــا يف إيقــاف دّوامــة العنــف والقتــل ضــّد النســاء.

يمكــن القــول إّن أشــكال التعاطــف والدعــم المجتمعــيّ تنّوعــت تبًعــا لمكانــة العائلــة يف المجتمــع المحــيّلّ وطبيعة 

احلادثــة وظــروف القتــل، ومســتوى احلــراك االحتجــايجّ الــذي رافــق القضيّــة. كذلــك إّن التغطيــة اإلعالميّــة كانــت 

هاّمــة يف تســليط الضــوء عــى جوانــب هاّمــة يف اجلريمــة، وإن كانــت محــدودة كمــا ســنوّضح أدنــاه. 
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لألســف، لــم يكــن هــذا المســتوى مــن الوعــي حــارضًا يف أذهــان ســائر العائــالت، إذ غلــب الطابــع الســليبّ تجــاه 

اإلعــالم وقبــول التهميــش، وافرتضــت معظــم العائــالت أنّهــا غــري قــادرة عــى فــرض صوتهــا يف اإلعــالم، عــى نحــِو 

مــا قالــت والــدة إحــدى الضحايــا:

"مــا عنــدي شــو أعلـّـق، وال مــرّة حّســيت كان مهــّم شــو راح يكتبــوا... يمكــن مــن األســاس 
مــش مقتنعــة إنـّـو ممكــن يغــرّيوا ويبّدلــوا إو إنّهــم مهتّمــني بالقضيّــة... الشــغلة بالنســبة 

إلهــن مجــرّد خــب".

تمحــور البعــد الثــاين مــن النقــد تجــاه اإلعــالم حــول عــدم رىض المســتجَوبني/ات عــن نزاهــة اإلعــالم واالنتقائيّــة 

ــا  ــة، حيــث خّصــص أفــراد مــن عائــالت الضحايــا يف الكثــري مــن احلــاالت أوقاًت يف طــرق اختيــار التغطيــة اإلعالميّ

للحديــث مــع الصحفيّــني، فتفاجــأوا الحًقــا مــن أّن المقابلــة لــم ُتنــرَش، أو جــرى انتقــاء مواقــف معيّنــة تركّــز عــى 

أخبــار غــري دقيقــة أو فارغــة مــن التفاصيــل. عــّبت إحــدى أّمهــات الضحايــا عــن ذلــك بقولهــا:

"اإلعــالم كانــوا ييجــوا ويوعــدوين إنّــو كّل كلمــة بحكيهــا بدهــم يزّلوهــا، أفــوت عــى 
المواقــع ِفــش إيش مزّلــني، كانــوا يخافــوا... ِفــش غــري موقــع واحــد نــزّل كلــيش حكيتــو... 

ــا تفاصيــل القتــل ال". ــي... أّم ــم بَب ــوه... بَــس إيّن َع إّم محروقــة وتبــي وهــاد إلــيل يزّل

ْور السردّي لإلعالم مقابل الموقف النقدّي 4.6 الدَّ

انتقــد/ت معظــم المســتجَوبني/ات جوانــب عــّدة مــن نهــج اإلعــالم العــريبّ أثنــاء تغطيــة جرائــم القتــل، يعــود أّولها 

ــة أو بمعطيــات منقوصــة  ــة مــن خــالل تركــز الصحافــة عــى نقــل اخلــب بصــورة عاّم إىل تهميــش صــوت العائل

ــة، عــى نحــِو  ــة الضحيّ ــق مــع عائل ــر الرشطــة وبياناتهــا، دون التواصــل المعّم ُتســتَمّد -يف األســاس- مــن تقاري

ــوا تقريــر عــن  ـّـا إعــالم... ومــا حــدا ســأل أو اســتفرس أو عمل مــا عــّبت عنــه إحــدى المســتجَوبات: "مــا وصــل لعن

ــل... مــا يف اهتمــام بالموضــوع". وأضــاف آخــرون  ــادي أّول مــا صــار القت الموضــوع... نــرشوا الموضــوع كخــب ع

ــه احلــدث، ويهّمــش  ــذي ينطــوي علي ــان- عــى البعــد العاطفــيّ ال ــري مــن األحي أّن اإلعــالم يســلّط الضــوء -يف كث

تغطيــة األحــداث بصورتهــا الشــموليّة، فيقــوم مثــاًل بعــرض مقاطــع مــن بــكاء األّم، أو تزيــل أعــداد كبــرية مــن 

ــا:  ــة وأقواله ــراد العائل ــة خــالل مراســم احلــداد، دون تســليط الضــوء عــى صــوت أف ــا لوجــوه حزين الصــور، أغلبه

"أجــوا صــّوروا... وحّطــوا صــور وصــور وبــس... خلصــت القّصــة". مــن هنــا فقــد ارتبطــت التغطيــة اإلعالميـّـة اجِلّديـّـة 

والعميقــة بوعــي أفــراد العائلــة وتواصلهــم مــع اإلعــالم واإلرصار عــى متابعــة التغطيــة اإلعالميـّـة، أو شــكّلت نتاجـًـا 

لنشــاط المؤّسســات النســويّة يف متابعــة األحــداث، كمــا نالحــظ يف أقــوال والــد إحــدى الضحايــا:

"أنــا اهتّميــت بنفــي باإلعــالم... اتّصلتلهــم وكنــت أحــي الترصيحــات الــيل بــّدي ايّاهــا...
ّــو تشــّدد  ــة إن ــالت وناشــدت الدول ــت كثــري مقاب ــوا... وعمل ــع إيــش كتب ــت أضــّل أتاب وكن
ــة فبعثــت  عقوبــة القاتــل أو الــيل بعنـّـف مرتــه... ألنـّـو بالبدايــة تعاملــوا إنّهــا قّصــة إجراميّ
بيــان عــن العنــف بشــكل عــاّم هــزّ كّل البــالد، فكتــري نــاس اهتّمــت بالقضيـّـة واتّصلت، فيه 

مؤّسســات نســاء الــيل نــرشت كتــري عــن بنــي..."
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انتقــد عــدد ملحــوظ مــن المســتجَوبني/ات التغطيــة المضلّلــة للــرأي العــاّم، والــي تشــكّل أحيانـًـا نوًعــا مــن أنــواع 

الدفــاع عــن اجلهــات الرســميّة بــداًل مــن انتقادهــا، فتقــول إحداهــّن: "اختــاروا العنــوان الــيل بدهــم ايـّـاه... إنـّـه بالرغــم 

ــة[... بنــرش اإلعــالم أّي  ــا تــروح لملجــأ النســاء المرضوبــات، بَــس هــي رفضــت ]بالعبيّ مــن توصيــة الرشطــة إنّه

ــى بعــض  ــا، إذ تلّق ــني الضحاي ــز ب ــة يف ظاهــرة التمي ــة االنتقائيّ ــدت الزع ــدو خــب". وتجّس ّــو عن ــّم إن إيش.. المه

ــة قــارص أو ألّن اجلريمــة قــد وقعــت يف  الضحايــا تغطيــة أوســع مقارنــة بحــاالت أخــرى، وربّمــا بحكــم أّن الضحيّ

مناطــق أقــّل تهميًشــا: 

ــة )...(  "برصاحــة أنــا قبــل مقتــل )...( بَواِكــب قصــص العنــف والقضايــا هــاي، بـَـس بقضيّ
الحظــت إنـّـه اإلعــالم أخــذ دور كتــري منيــح بــرأيي... يمكــن ألنـّـو قليلــة احلــاالت الــيل ســمعنا 
فيهــا عــن قتــل قــارص وبهــاي الطريقــة شــنعة... إنـّـو القوها مرميـّـة بـــِ )...( ومطعونــة... كان 

لإلعــالم دور كبــري، وكّل يــوم كان يغّطــي أخبــار جديــدة".

 عــالوة عــى ذلــك، حصلــت حــاالت القتــل الغامضــة والبشــعة عــى أصــداء إعالميـّـة واســعة مقارنــة بحــاالت القتــل 

المبــارش أو الفــورّي:

"خــب القتــل قــام الدنيــا ومــا قّعدهــا، مضلّــش حــدا إاّل مــا أجــا واتّصــل... ألنّهــا صبيّــة 
صغــرية... طفلــة واجلريمــة بشــعة… أّول مــرّة بِصــري هيــك إيش بالبلــد، بلدنــا معروفــة 
ــة  ــا طفل ــكّل هجــم، وكمــان ألنّه ــّما صــارت اجلريمــة ال ــف، ولهيــك لـ ــة ومــا فيهــا عن هادي

واجلريمــة بشــعة".

ُّــب النقــد المبــارش للبــىن الذكوريـّـة  ركـّـز اجلانــب األخــري مــن النقــد عــى غيــاب الــدور التوعــوّي لإلعــالم، مــن حيــث تجن

والمحاِفظــة يف المجتمــع الفلســطييّ، األمــر الــذي دفــع التغطيــة اإلعالميّــة يف كثــري مــن األحيــان إىل تبــّي 

ــن، ومــن ذلــك اســتخدام  ــة يف التعاطــي مــع ظاهــرة قتــل النســاء، مبــارشًة أو عــى نحــٍو مبطَّ المفاهيــم الذكوريّ

المفــردات والتعابــري الــي تــرشّع القتــل، ومــن بينهــا -عــى ســبيل المثــال- مصطلــح "رشف العائلــة". 

"ســؤال مضحــك، بخلّيــي أضحــك. عــن أّي إعــالم منحــي؟ ويــن هــو اإلعــالم؟ اإلعــالم الــيل 
بِْكتــب اخلــب حــّى بــدون مــا يفحــص معطيــات وال يحــي َع الظــروف أو شــو صــار فعــاًل؟... 
بقولــوا رشف العيلــة وبكــرّروا نفــس المصطلــح. طــب ليــش بزرعــوا بــراس النــاس إنـّـو 
القّصــة رشف العيلــة؟ والنــاس برتكـّـز َع الســبب كمــبّر وعــادات وتقاليــد، ليــه مــا بتحكــوا 
إنـّـو يف بنــت انقتلــت؟ هــذا أهــّم مــن كّل يش... ليــه مــا بكتبــوا شــو شــافت هالبنــت وكيــف 

عاشــت؟ بركـّـزوا عــى خــب القتــل مــش أكــرث... مــا بتحــّي يف اهتمــام بالظاهــرة".
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تدعم هذا الطرحَ قريبُة إحدى الضحايا بقولها:

"اإلعــالم بتعامــل مــع احلــدث كخــب. مــا عنــدو برنامــج قومــي إعالمي لعــالج الظاهــرة أو احلّد 
منهــا أو التأثــري عليهــا... مــا بحــاول يشــتغل عــى تغيــري الوعــي". ومــا يثــري االنتبــاه هــو أّن 
اإلعــالم يســعى يف بعــض األحيــان إىل فــرض التوجـّـه المحافــظ عنــد تغطيــة احلــدث: "لـــّما 
أجــوا وســمعوا قّصــي صــار بدهــم أغّطــي وجهــي... ُقلتلـّـو ال... خــيّل وجهــي معــروف... بــّدي 

كّل العالــم تعــرف الــيل صــار... وأنــا مــش خايفــة كّل العالــم تشــوفي".

عنــد تحليلنــا لمجموعــة مــن المواقــع اإلعالميـّـة العربيـّـة الــي غّطــت تفاصيــل وأخبــار قتــل النســاء، رصدنــا الكثــري 

مــن المضامــني الــي تدعــم مــا ورد عــى لســان عائــالت الضحايــا، وبخاّصــة غيــاب الــدور التوعــوّي لإلعــالم، حيــث 

لوحظــت هيمنــة التوجـّـه المحافــظ يف التغطيــة اإلعالميّــة، وذلــك مــن خــالل اســتخدام تبيــرات تضفــي رشعيّــة 

نــة عــى القتــل، وال ســيّما عندمــا يتعلّــق األمــر بتمــرّد الضحيّــة عــى واقعهــا، أو طريقــة لبســها، أو حــّى  مبطَّ

ــة والنفســيّة الــي يّمــر بهــا الــزوج. بالظــروف االقتصاديّ

 وهاكم عيّنة من عناوين بعض المواقع اإلعالميّة ونصوصها:

"وبحسب ملّف التحقيق، لم تعجب العائلة ترصّفات ابنتها وقضاءها أيّاًما طويلة خارج البيت"؛	 

"مــن التحقيــق تبيّنــت شــكوك حــول غضــب عائلــة المرحومــة الشــديد حــول نمــط حياتهــا، وكونهــا اختــارت 	 

ــام طويلــة خــارج مــزل العائلــة"؛ قضــاء أيّ

"إطالق النار عى امرأة بسبب نرشها صورًا مسيئة للعائلة"؛	 

"إطالق النار عى شابّة لنرشها صورًا أحلقت العار بعائلتها".	 

ــة،  ــة جمــل بســيطة ومقتضب ــة احلــدث، ومــن خــالل كتاب ــة تغطي ــا يف طريق ــه المحافــظ أيًض ــر هــذا التوجّ َيظه

ــة  ّــة الرســميّة )المعتمــدة عــى بيانــات الرشطــة( مصحوبــة بصــور تعــزّز الصــورة النمطيّ ــة عــدم توافــر األدل بحجّ

لطــرق التعامــل مــع مقتــل امــرأة؛ إذ نالحــظ مثــاًل إدراج عــرشات الصــور لموقــع اجلريمــة أو العــزاء )معظمهــا 

لمجتمــع الذكــور(، أو لســيّارات الرشطــة أو اإلســعاف، وبتعابــري تتّســم باجِلّديـّـة تخــّص الذكــور، مّمــا يعــزّز التوجـّـه 

الذكــورّي التقليــدّي المتوقَّــع مــن الرجــل وعالقتــه باحلــّز العــاّم وتعاملــه "العمــيلّ" مــع قضيـّـة الفقــدان، كاجللــوس 

مــع الــزّوار المتضامنــني، واحلديــث اجِلــّدّي مــع شــخصيّات مجتمعيّــة، وحْمــل جثمــان الضحيّــة. ويف المقابــل، 

نالحــظ أّن الصــور اخلاّصــة بالنســاء تبقــى يف احلــّز اخلــاّص )داخــل البيــوت(، وتتّســم بتعابــري احلــزن واجلمــل المثــرية 

للعواطــف: "أرسة المرحومــة )...( تلملــم جراحهــا"؛ "شــقيقتها تتوّســل: أريــد أن أحتضــن بناتهــا"... وثّمــة تغييــب 

القتباســات وأقــوال تطالــب بالتغيــري، كمــا لــو كان ذلــك خــارج حــدود احلضــور النســوّي. 

تطغــى اللغــة الرسديـّـة الــي تفتقــر إىل التوجـّـه التوعــوّي عــى غالبيّــة األخبــار الــي يتداولهــا اإلعــالم اخلــاّص بشــأن 

جرائــم قتــل النســاء، ويف الكثــري مــن المــرّات نقــرأ اخلــب بالتفاصيــل نفســها والتسلســل نفســه يف أكــرث مــن موقــع 

إخبــارّي، وأحيانـًـا يكــون مرتجًمــا عــن اإلعــالم العــبّي. وتخلــو غالبيـّـة وســائل اإلعــالم مــن التغطية التوعويـّـة للخب، 

مّمــا يجعلهــا تبــدو كمــا لــو كانــت المتحّدثــة باســم اجلهــات الرســميّة، كالرشطــة، والشــؤون االجتماعيـّـة، والصحــة، 

ــك  ــدور اإليجــايبّ لتل ــا ال ــات تعــزّز ضمنيًّ ــا )باختــالف االســماء( برسديّ ــل ذاته فنالحــظ أّن اخلــب يحمــل التفاصي
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المؤّسســات: "تناشــد الرشطــة اجلمهــور مســاعدتها يف البحــث عــن المشــتبه"؛ "وبــدأت عمليّــات تفتيــش مكثّفــة 

ــات إنعــاش"... ومــع تزايــد التفاصيــل  ــة تابعــة للرشطــة"؛ "وقامــت طواقــم اإلســعاف بعــّدة عمليّ برفقــة مروحيّ

المتعلّقــة باجلريمــة، نالحــظ أنّهــا تبقــى تحمــل الطابــع الــرسدّي نفســه: "القبــض عــى المشــتبه بقتــل المرحومــة"؛ 

"بعــد ثالثــة أيـّـام مــن البحــث المكثـّـف، بمــا يف ذلــك اســتخدام وســائل تكنولوجيـّـة متقّدمــة جــدًّا، نجحــت الرشطــة 

ــة المفقــودة" دون طــرح أّي تســاؤل بشــأن مســتويات تلــك المســاعي، وســبب عــدم نجاحهــا  يف العثــور عــى جثّ

أصــاًل يف منــع اجلريمــة عــى الرغــم مــن وجــود بيانــات تؤكّــد تقديــم شــكاوى متعــّددة لمراكــز الرشطــة ومكاتــب 

الشؤون االجتماعيّة. 

كذلــك يظهــر التميــز الطبقــيّ يف التغطيــة اإلعالميـّـة، تبًعــا خللفيـّـة الضحيـّـة، ومكانــة عائلتهــا االجتماعيـّـة، ومــكان 

ــة مــن منطقــة الشــمال أو مــن منطقــة  ــت الضحيّ ــة إذا كان ــا يف مســتوى التغطي ــا تفاوًت ســكناها؛ فقــد الحظن

ــة، وحــّى يف  ــة والعائليّ ــا المهنيّ ــة، وتوفــري معلومــات عــن حياته ّــق بنــرش صــور للضحيّ ــا يتعل ــوب، يف كّل م اجلن

ــوب )وبخاّصــة النقــب(  ــة حــاالت قتــل النســاء يف منطقــة اجلن ــاًل- أّن تغطي ــا -مث ــة مراســم العــزاء الحظن تغطي

تخلــو تقريبًــا مــن تصويــر احلضــور النســوّي مقارنــة بحــاالت القتــل يف ســائر المناطــق.

بكلمــات أخــرى، يف الكثــري مــن األحيــان، وعــى الرغــم مــن توافــر جميــع تفاصيــل اجلريمــة، ال يســعى اإلعــالم إىل 

كتابــة تقاريــر صحفيـّـة مفّصلــة ومهنيـّـة تشــمل تفاصيــل عــن حيــاة الضحيـّـة عــى المســتوى األرسّي واالجتماعيّ 

والمهــيّ، وتضــّم مقابــالت مــع أصحــاب الشــأن بغيــة فهــم الــدَّْور الــذي لعبــوه يف حمايــة الضحيّــة. وخــالل بحثنــا 

المتواضــع بشــأن وســائل اإلعــالم والمواقــع اإلخباريّــة الرائجــة، لــم نجــد أّي تقريــر صحفــيّ -ولــو واحــًدا- يعطــي 

ــادرات ومقــاالت  ــة مب صــورة لإلعــالم المنبثــق عــن أســس البحــث والتوثيــق والمتابعــة والتحليــل والتوعيــة. ثّم

صحفيّــة أكــرث نقــًدا وتحليــاًل للظاهــرة ككّل، إاّل أنّهــا تنــرش يف مدّونــات شــخصيّة أو يف مواقــع تقّدميّــة نخبويّــة، 

ال تصــل إىل اجلمهــور الواســع )المحاِفــظ بطابعــه(. لــذا، عــى الرغــم مــن الــدور األســايسّ لإلعــالم يف بلــورة الــرأي 

ــا  ــرى -عــى نحــِو م ــا ن ــة وإبرازهــا )Taylor, 2009(، فإنّن ــا المطروحــة عــى الســاحة العاّم ــد القضاي ــاّم، وتحدي الع

ســنوّضح يف جــزء التحليــل مــن هــذا البحــث- هيمنــَة اجلانــب الــرسدّي المحافــظ وشــيوَعه يف المواقــع اإلعالميّــة 

الــي ترتادهــا غالبيّــة فئــات مجتمعنــا. 

4.7 َدور المؤّسسات الرسميّة: إهمال وتقاعس منهجّي

مــع  التعامــل  يف  المبــارشة(  وغــري  )المبــارشة  وتجربتهــم  الضحيّــة  تجربــة  المســتجَوبون/ات حــول  تحــّدث 

المؤّسســات الرســميّة، كالرشطــة، والشــؤون االجتماعيـّـة، ومراكــز الصحـّـة. وعــّبوا/ن عــن نقــد شــديد ألداء تلــك 

المؤّسســات، وال ســيّما أّن معظــم احلــاالت كانــت معروفــة لــدى الرشطــة ومكاتــب اخلدمــات االجتماعيـّـة، ولكنّهــا 

لــم توفـّـر احلمايــة بالمســتوى المطلــوب. كذلــك إّن الغضــب تجــاه تعامــل الرشطــة مــع القضايــا كان حــارضًا، ألنّهــا 

كانــت عــى درايــة بمــا يحــدث قبــل القتــل يف معظــم حاالتــه؛ فقــد ســاد نهــج التجاهــل واالســتخفاف بالشــكوى، 

ــاة المــرأة معرَّضــة للخطــر، كمــا وصفــت  ّــة واضحــة أّن حي عــى الرغــم مــن تكرارهــا وعــى الرغــم مــن توافــر أدل

قريبــة إحــدى الضحايــا:
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"تشــكّت ]الضحيّــة[ مليــون مــرّة. صــارت تــروح عندهــن كّل يــوم... كّل يــوم تــروح َع 
البوليــس... اســمو وكلـّـو مســجَّل بالتلفــون... التهديــدات كلّها ســّمعتها للبوليــس، ومرّات 
صّورتــه ڤيديوهــات وهــو يخّوفهــا، والــرضب، والتهديــد والتخويــف... صــّورت للرشطــة 
وهــو يقُعدلهــا تحــت الشــبّاك ويخّوفهــا، ومــرّات يطــّخ بالهــوا، ويودّيلهــا رســائل وأشــياء 

كلّهــن وصلــن للبوليــس... ومــا عمــل إيش".

عكســت تجــارب الضحايــا مــع الرشطــة شــكاًل مــن أشــكال التواطــؤ مــع القتلــة، مــن خــالل التقليــل مــن أهّميّــة 

الشــكوى، وإغــالق األبــواب أمــام الضحيّــة يف االعتمــاد عــى الرشطــة كجهــاز لتوفــري احلمايــة: )"ســألته ]الضحيّــة[ 

ليــش مــش عــم تتعاطــف معــي؟ َقللهــا رويح مــش فاضينلكــم. إنتــو تبعــني مشــاكل". كمــا أكـّـد عــّدة مســتجَوبني 

عــن عالقــة اجلــاين احلســنة بالرشطــة/ وهــو مــا حــاَل دون توفــري حمايــة حقيقيّــة للضحيّــة ولهــم كمرافقــني 

وداعمــني، وخاّصــة عندمــا كان اجلــاين يهــّدد العائلــة عالنيــة، فتتجاهــل الرشطــة الموضــوع:

"رحنــا بعدهــا أكــرث مــن مــرّة نقــول للبوليــس، ويوّصلولنــا تهديــدات بدهــم نلغــي الشــكوى. 
بتذكـّـر مــرّة اشــتكينا للبوليــس وبنفــس الليلــة أَجــو مجهولــني حاملــني رّشاشــات يرّشــوا 
ــا وشــكينا َع  ــت شــبابيك بيتهــا، عشــان رحن ــا... حــّى اجلــارة اتخزّق ــار حــول العمــارة كلّه ن

البوليــس. مــا بعــرف شــو كان يصــري عنــد البوليــس لـــّما ينــادوه". 

هــذا الشــكل مــن التواطــؤ وعــدم أخــذ الشــكوى عــى محمــل اجِلــّد أدّى -يف كثــري مــن األحيــان- إىل فقــدان الضحيـّـة 

األمــل يف الرشطــة، وإىل البحــث عــن حمايــة بديلــة ضمــن ظروفهــا االجتماعيّــة واالقتصاديّــة، كأْن تتواصــل 

مــع أفــراد أرسة داعمــني: )"كانــت تتّصــل عــى أخــي بنــّص الليــل تقوللهــا ابعتيــيل ابنــك يضــّل عنــدي أليّن كتــري 

خايفــة"(. يف حــاالت أخــرى، أدّى تقاعــس الرشطــة عــن القيــام بواجبهــا إىل وقــوع اجلريمــة، كمــا وّضحــت إحــدى 

ــة لكــن دون جــدوى: )"مــا صّدقتــي الرشطــة إنـّـو  ــات عندمــا بقيــت ترجــو الرشطــة أن تبحــث عــن الضحيّ المقرّب

ــا، يمكــن  ــوا عليه ــو صّدقــوين وطلعــوا فتّش ــح. ل ــق معــي حلــّد الســاعة 6 الصب أعمامهــا خطفوهــا... وضلّــت تحّق

حلقناهــا ومــا ماتــت. الرشطــة مســؤولة عــن قتلهــا"(. ورسدت والــدة ضحيـّـة أخــرى تجربتهــا مــع تقاعــس الرشطــة 

يف كّل مــا يتعلـّـق بأعمــال التفتيــش عــن ابنتهــا، واتّهمتهــا الرشطــة بأنّهــا كانــت الســبب يف عــدم انقــاذ ابنتهــا، وال 

ــة بقيــت تــزف لســاعات طويلــة بعــد االعتــداء.  ســيّما أّن نتائــج التحقيــق قــد أظهــرت أّن الضحيّ

الكثــري مــن العائــالت تواصلــت مــع شــخصيّات سياســيّة ونســويّة يك تتوّســط هــذه الشــخصيّات وتضغــط 

عــى أجهــزة الرشطــة والشــؤون االجتماعيّــة لتوفــري احلمايــة والدعــم، أو حــّى مــن أجــل أن ُتجــرَى أعمــال التفتيــش 

والتحقيــق بِجّديّــة. وكثــريًا مــا كانــت حلــول الرشطــة، بالتعــاون مــع الشــؤون االجتماعيّــة، تنحــرص يف توفــري ملجــأ 

حلماية النســاء لم يكن دائًما اخليار المناســب للنســاء ألســباب ترتبط بحاجتهّن إىل البقاء مع أطفالهّن وعائالتهّن، 

أو بســبب غيــاب الثقــة بمســتوى األمــان، وبــأّن عنــف المعتــدي لــن يطولهــّن يف تلــك األماكــن أو بعــد اخلــروج منهــا. 

"قبــل القتــل بأســبوعني، أجــت الرشطــة وجــه الصبــح ومعهــم وحــدة عنّــا َع البيــت... 
ــّدي آخذهــا عــى  ــيّل ب ــة( قلتلهــم نايمــة بالغرفــة. طلــب يشــوفها وَق ســألونا عــن )الضحيّ
ملجــأ للنســاء المرضوبــات. قلتلـّـو مــش راح تــرىض... صــارت عنـّـا كثــري حــاالت إنـّـو راقبــوا 
بنــات بـَـس راحــوا ع الملجــأ وقتلوهــم... وهــيّ خايفــة تنقتــل هنــاك زَّي البنــت )...( انقتلــت 
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هنــاك... رفضــت تــروح، قالتلهــم إنـّـو إذا بضــّل بالبيــت أَأَْمــن وإذا بــّدو يقتلــي هــون، هــو 

بعــرف البيــت وبعــرف ويــن غرفــي... مــا بــّدي انقتــل يف ملجــأ نســاء".

مــن الواضــح أّن غيــاب الثقــة بإجــراءات الرشطــة اســتند إىل تجربــة المســتجَوبني/ات مــع حــاالت قتــل ســابقة 

ــر فيهــا الرشطــة احلمايــة الكافيــة، واكتفــت بالبحــث عــن المعتــدي بصــورة شــكليّة،  جــرت يف مناطقهــم لــم توفّ

ــاب ثقــة  ــات أّن غي ــدت إحــدى العامــالت االجتماعيّ ــة وعائلتهــا عــى حياتهــا. وقــد أكّ ــا زاد مــن خــوف الضحيّ مّم

ــة والتهميــش:  ــة بســبب تكــرار المماطل ــا بالرشطــة تتّســم بالمصداقيّ الضحاي

ــة( وهــي تنــرضب  ــة مــن األســاس... مــا ســاعدت )الضحيّ ــت بالقضيّ "الرشطــة مــا اهتّم
وتطالــب بأوالدهــا... ِفــش إنســانيّة عنــد الرشطــة كإنـّـو القتــل إيش طبيعــي. يعــي الوَحــدة 
بتتشــىّك َع زوجهــا... بتطلــع ســيارة رشطــة تــدوِّر عليــه، إذا القتــه كان بــه، وإذا مــا القتــه 
خلــص مــا بِصــري يش... بعدهــا بتصّفــي المــرأة الــيل اشــتكت خايفــة مــن زوجهــا. النســاء 
ــيل حكيتهــا، لهيــك مــا تســتغريب إذا امــرأة تتهــّدد  ــكّل األســباب ال مــا بثقــوا بالرشطــة ل

وتنــرضب ومــا تــروح َع الرشطــة".

يســتمرّ هــذا الشــكل مــن اإلهمــال والتقصــري يف التحقيــق حــّى بعــد حــدوث اجلريمــة، مــن خــالل إجــراء تحقيقــات 

شــكليّة، واإلفــراج عــن اجلنــاة رغــم وجــود أدلـّـة ُتِدينهــم، َوفــق روايــة المســتجَوبني، أو االمتنــاع عــن التحقيــق مــع 

مشــتبَهني بالمشــاركة يف اجلريمــة. ويف كثــري مــن األحيــان، ُيغلَــق الملــّف بســبب غيــاب أداة القتــل أو األدلّــة 

القاطعــة "حــّى الكامــريات مــا فتحوهــا ليفحصــوا شــو صــار". لــذا، وُجّهــت أصابــع اتّهــام مبــارشة للرشطــة بأنّهــا 

تتعّمــد إبقــاء احلــال عــى مــا هــو عليــه يك تخــدم التميــز القومــيّ المنهــيّ ضــّد المجتمــع الفلســطييّ يف الداخــل:

"الرشطــة مــا تعاملــت زَّي مــا الزم... ممكــن معرفــة ذلك مــن أّول يوم مــن احلادثة... تخيّلوا 
أنــا مــا حّققــوا معــي، ومــا كانــوا يســألوا عــن أّي تفصيــل... ومــا حّققــوا مــع اجلــريان، مــع إنـّـو 
ــة( بتنــرضب.  أخــي قالــت بالتحقيــق إنـّـو اجلــريان هــم الــيل قالولهــا إنّهــن شــافوا )الضحيّ
اعتقلــوه يــوم، وقبــل مــا طلّعــوه أجــوا قاســوا حَوالــني الــدار وفحصــوا... وثــاين يــوم طلّعــوه 

مــن االعتقــال... حســب رأيي الرشطــة مــا تابعــت وال اشــتغلت زَّي مــا الزم".

يتكــرّس هــذا التميــز القومــيّ مــن خــالل التعامــل مــع ظاهــرة قتــل النســاء عــى أنّهــا تشــكّل جــزًءا مــن ثقافــة 

وتقاليــد المجتمــع الفلســطييّ الــذي يعتــب أّن "رشف العائلــة" يــرشّع القتــل. وقــد عــّبت العائــالت عــن اســتيائها 

ــة حمايــة النســاء يف ظــّل وجــود  مــن اســتخدام الرشطــة لهــذا المصطلــح، كونــه يــبّر الذرائــع حــول عــدم إمكانيّ

عائــالت تؤمــن بحّقهــا يف حمايــة "رشف العائلــة".  

ــخا" ]رشف العائلــة[ بَــس مــش  ــوا "كڤــود ِمْشـَپـ ـّـا قتلــوا أربعــة غــري بنــي، وبقول "مــن عن
صحيــح، مــن عرشيــن ســنة طّخــوا )قريبــة( بعــزّ النهار، الســاعة أربعــة العرص، قــّدام بناتها.. 
ونفــس الــيش صــار مــع قريبــة أخــرى بعــد ســنوات. فاتــوا َع بيتهــا بعــزّ الشــتا وقــّدام بناتها 
طّخوهــا براســها، َع المحــّل ماتــت، وقتلوهــا بعــزّ النهــار وكانــت متجــّوزة وعايشــة عــادي... 

معقــول لليــوم مــش معــروف مــني قتلهــا"؟! 
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تســتخدم الرشطــة المصطلــح "رشف العائلــة" لتبيــر عــدم إجــراء التحقيقــات الالزمــة، واالعتمــاد عــى إجــراءات 

شــكليّة، غــري مبنيـّـة عــى دالئــل علميـّـة: 

"مــع إنـّـو الرشطــة عارفــة إنـّـو زوجهــا بهّددهــا طــول الوقــت، بـَـس اعتقلــوا إخــويت الثــالث، 
وجابوهــم َع اجلنــازة مقيّديــن... لـــّما ســألنا ليــش اعتقلوهــم قالوا بدهم يفحصــوا إذا القتل 
ــة وبتنــرضب،  ـّـو هــي امــرأة معنّف ــة... طــب مــا انتــو عارفــني يــا رشطــة إن عــى رشف العيل
ّــو الموضــوع  ــوا كأن ــو تبيّن ــه... ليــش حاولت ــا علي ــا بهّددهــا، وعندكــم شــكاوى منه وزوجه

رشف العيلــة؟! ليــه مــا عملتــو إيش بالشــكاوي الــيل قّدمتهــا للرشطــة لـــّما كان يرضبهــا"؟!

 "كأنّهــا كلبــة وماتــت. لـــّما رحــت ويــن مــا انقتلــت بنــي، هنــاك عمــارات جديــدة وســاكنني 
نــاس وكّل بيــت حاطــط كامــريا. يــا تــرى البوليــس مــا شــاف القاتــل؟ فــش وال كامــريا 
ــوا فحــص. حــّى القــوا  صــّورت؟ أكيــد شــاف. الرشطــة أكيــد أخــذوا كّل الكامــريات وعمل
ــوا الزم ياخــدوا  ــم يقول الســيّارة... بَــس متوّصلــوش إَليش لليــوم... صــار ســنتني وبضلّه
الــكّل، عشــان تحقيــق. ليــش؟ أنــا مــا بشــّك بحــدا مــن بــرّا. كل يش بعرفــوا الرشطــة، 
ــة مســكوه َع المحــّل. ــَپخا؟! لــو يهوديّ ــَپخا"؟! أّي كڤــود ِمْشـ شــاطرين يقولــوا "كڤــود ِمْشـ

تجــاه القتــل، تعاملــت الضحايــا  عــى ضــوء هــذا الشــكل مــن الالمبــاالة والتــذرّع بثقافــة المجتمــع العــريبّ 

والعائــالت مــع الرشطــة عــى أنّهــا امتــداد للعقليـّـة الذكوريـّـة المحاِفظــة الــي تــرشّع القتــل وَتعتــب النســاء ملْكيـّـة 

لذكــور العائلــة، وأّن أّي تدّخــل خــاريجّ ســزيد المشــاكل. لــذا، لــم يكــن لــدى معظــم الضحايــا مفــرّ ســوى إبقــاء 

ــة مــن إحــدى الضحايــا:  زمــام األمــور بيــد العائلــة كملجــأ للحمايــة، وإن كانــت مؤّقتــة، كمــا عــّبت مقرّب

"وكّل مــا يخــّص اخلالفــات بــني نســاء ورجــال داخــل العائلــة هــاي مواضيــع اليل هــيّ داخل 
العائلــة، العائلــة الــيل الزم تحلّهــن ومــا حــداش مــن بــرّا الزم يتدّخــل فيهــن. وهــاد اإليش 
ــا مــن بــرّا العيلــة واحنــا بدنــاش  ــة الرشطــة، هــي جــزء مــن هــاي الفكــرة إنّه كمــان بعقليّ

ايّاهــا تفــوت يف مشــاكل عيلتنــا... بدنــاش حــدا يتدّخــل بمشــاكل العيلــة"

ــة الرشطــة ونزاهتهــا تجــاه المجتمــع العــريبّ عاّمــة، وال ســيّما أنّهــا ال تعمــل عــى  كمــا انتقــد الكثــريون غيــاب ِمهنيّ

وقــف جرائــم العنــف المزايــدة، بــل توفـّـر احلماية المبّطنــة لعصابات ومجرمني يف التجّمعات الســكنيّة العربيّة، خاّصة 

المهّمشــة منهــا كالمجتمعــات البدويّــة، وال توفّــر احلمايــة للجميــع دون اعتبــار خللفيّــة اجلنــاة وتورُّطهــم يف مخالفــات 

قانونيّــة بالغــة اخلطــورة، كمــا عــّبت إحــدى العامــالت االجتماعيّــات )وهــي مقرَّبــة مــن عائلــة إحــدى الضحايــا(:

ــة... وإذا  ــن مــني وأّي عيل ــي الشــخصيّة، الرشطــة بتتــرصّف حســب مــني واب "مــن تجرب
الرجــل مــن عيلــة معروفــة، وإذا المــرأة بســيطة كانــوا يغلقــوا ملــّف الشــكاوي ويمحــوه... 
الرشطــة مؤّطــرة حالهــا بشــو يف اعتبــارات بالمجتمــع البــدوي... الرشطــة ال تحمــي كّل 

النــاس... تحمــي ابــن فــالن وتغــّض النظــر ألجــل فــالن".
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هــذا الدعــم واالنتقائيّــة يف متابعــة الرشطــة للحــاالت، جعــل مفهــوم العدالــة مرتبًطــا بعالقــات القــّوة بــني 

ــة حلمايتــه حــّى مــن نــرش وقائــع  ــة، فــإن كان المتَّهــم "مدعوًمــا"، يجــري إيجــاد البدائــل القانونيّ العائــالت العربيّ

ــة" تأخــذ مجراهــا:  ــت "العدال ــد كان ــا"، فق ــم يكــن المجــرم "مدعوًم ــق، لكــن إذا ل التحقي

"متابعــة الرشطــة بحــاالت القتــل غــري واضــح. مثــاًل )ن( الــيل انقتلــت بالطيّبــة كان واضــح 
إنـّـه الــيل قتلهــا كان معــه قــّوة نوًعــا مــا، وقــدر يســكّت اإلعــالم ويســكّت النــاس. يســكّتي 
أنــا نوًعــا مــا... أنــا كمــان ســكتت ألنـّـو الرشطــة بالنســبة إلنــا عارفــة مــني القاتــل بــس عندها 
انتقائيّــة. والرشطــة هــي بتغّطــي عــى هــذول النــاس ألنـّـو مصلحتهــن متقاطعــة... بـَـس 
زوج )م( َملــوش مصــاحل أو شــغل مــع البوليــس، هــون بصــري يف شــغل؛ ألنـّـه شــو بدهــم 

فيــه؟! حــّى لــو انـّـه مريــض نفــي وكان عنــده مصــاحل مــع الرشطــة كان رح يســاعدوه".

ال يعــي هــذا األمــر انعــدام احلــاالت الــي حصلــت فيهــا متابعــة قانونيـّـة كاملــة والعثــور عــى اجلنــاة، لكــّن هــذه احلــاالت 

ارتبطــت -كمــا يبــدو- بوعــي وجهــود أفــراد مــن العائــالت يف فهــم المرجعيـّـة القانونيـّـة، أو شــكّلت نتاجـًـا لعالقاتهم أو 

نفوذهــم االجتماعــيّ المحــيّلّ، مّمــا أســهم يف تحقيــق مســتوى أعــى مــن التحقيــق، والوصــول إىل اجلناة. 

"شــويف، الرشطــة بموضــوع أخــي كانــت كثــري صارمــة، وأنــا مــن النــاس الــيل ســاعدت 
الرشطــة تخلّــص القضيّــة َع الرسيــع. ليــش؟ ألنّــو تجاوبــت معهــن دغــري. أنــا أخــذت 
األوالد بنفــس الليلــة الــيل انقتلــت فيهــا، عالـــ 4 الصبــح عشــان يعطــوا إفــادة للرشطــة 
وحكينــا شــو شــفنا وكيــف... وبنفــس الليلــة جابــوه للجــاين، القــوه وجابــوه. الرشطــة كانــت 

بهــاي احلادثــة منيحــة وعملــت شــغل".

يضيف قريب آخر:

ــت  ــر وجاب ــت باألم ــام بأعــى المســتويات... وبالفعــل اهتّم ــت مــن الرشطــة االهتم "طلب
أقــوى المحّققــني... بعــد الدفــن توجّهــيل ضابــط مركــز الرشطــة ومســؤول المحّطــة 
)برهــط( وطلبــت منهــم طلــب واحــد ووحيــد: قلتلهــم بَْطلــب منكــو تشــّدوا وتســتعملوا 
أصعــب إجــراءات التحقيــق، وإنّــو الشــاباك يحّقــق معاه ووعــدوين إنّــو مــا راح يرتكــوا 
ــة بــال تحقيــق وقالــويل المحّقــق المســؤول عــن التحقيــق حّقــق مــع يـچئــال عمــري  القضيّ

الــيل قتــل رابــني، وإنّــو رح يســتعملوا أصعــب وســائل التحقيــق عشــان يعــرتف".

عــى نحــِو مــا ســنفّصل يف اجلــزء اخلــاّص بالتحليــل القانــوينّ لتقاريــر الرشطــة ومجريــات التحقيــق، النهــج الســائد 

لــدى الرشطــة هــو المماَطلــة، وعــدم تطبيــق القانــون عندمــا يتعلـّـق األمــر بالمجتمــع العــريبّ كجــزء مــن سياســة 

ــة أّن الرشطــة لــم تتمكّــن مــن  التميــز القومــيّ. وكمــا أســلفنا، أظهــرت دراســة أَْجرْتهــا جريــدة "هآرتــس" العبيّ

الوصــول إىل اجلنــاة إاّل يف 20% مــن حــاالت القتــل يف المجتمــع العــريبّ، مقارنــة مــع 53% مــن احلــاالت يف الوســط 

اليهــودّي )برايــر، 2020(. 
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4.8 َدْور مكاتب الخدمات االجتماعيّة: صمت، وبيروقراطيّة عالية

ــني الذيــن وافقــوا عــى  ــا، ومــع العاملــني االجتماعيّ ــْت مــع عائــالت الضحاي أظهــرت معظــم المقابَــالت الــي أُجرِي

ــة،  ــة واّطــالع عــى حــاالت معيّن ــت عــى دراي ــة كان ــة المحلّيّ ــا، أّن مكاتــب اخلدمــات االجتماعيّ ــالت معن إجــراء مقاب

ــة للعائــالت خــالل توجُّههــا إىل المكتــب ودراســة حالتهــا. كذلــك  وأّن توفــري الدعــم اقتــرص عــى المســاعدات الماليّ

ــة مــن أجــل االســتماع إلفــادات األطفــال )يف حــال  ــل، خاّص ــون خــالل حــوادث القت ــون اجتماعيّ حــرض اختصاصيّ

وجودهــم( أو إجــراء الرتتيبــات المناســبة حلضانتهــم. وكمــا أوضحنــا أعاله، قــام/ت بعض العاملــني/ات االجتماعينّي/

ات بمرافقــة الرشطــة عنــد اصطحــاب الضحيّــة إىل ملجــأ النســاء. كمــا أســَهَم بعضهــم/ن يف إجــراء ترتيبــات عاّمــة 

حلمايــة األطفــال مــن العنــف، أو توفــري مســاحات للتواصــل بــني األّم وأطفالهــا خــالل فــرتة احلمايــة. وذكــر بعــض 

المســتجَوبني/ات أّن توفــري العــالج النفــيّ لألطفــال اقتــرص عــى الفــرتة الــي تلــت احلــادث مبــارشة. أّمــا بالنســبة 

لعائــالت الضحايــا، فغالبـًـا لــم يكــن هنــاك أّي تواصــل معهــا مــن ِقبــل مكاتــب اخلدمــات االجتماعيـّـة مــن أجــل توفــري 

الدعــم النفــيّ، مّمــا جعــل التواصــل يقتــرص عــى التشــجيع "التقــيّ" دون التأثــري وبنــاء عالقــة مــع العائــالت حــّى 

تتلّقــى اخلدمــات المتاحــة. تقــول إحــدى المســتجَوبات:

الموضــوع. يعــي أوالد عــن  أقــول فاشــلني، بتابعــوش  "أكيــد. عنّــا الشــؤون بديــش 
هالشــكل الزم اتضلّكــو متابعينهــن. مــن أّول يــوم الزم يضلّهــن متابعــني، وال حــدا فــات. 
يمكــن مــرّة واحــدة أجــوا لعندهــن وخلــص... عملــوا اإليش لمــرّة وتركونــا وتركــوا االوالد"...

ــة بســبب تحّفظهــا مــن  ــة بهــذا الدعــم مــن قبَــل الشــؤون االجتماعيّ يف بعــض احلــاالت لــم تكــن العائــالت معنيّ

طريقــة التعامــل مــع الضحيـّـة خــالل فــرتة التواصــل معهــا، ومــن مســتوى عــدم االكــرتاث الــذي واجهتــه الضحايــا. 

يف هــذا تقــول إحــدى المســتجَوبات: 

"توجَّهــت للشــؤون بــاألّول عشــان االوالد، بـَـس مــا كان يف حــّل ومــا صــار إيش. حــّى أكــرث 
ــا بتنــرضب...  ــا معاهــا بالشــؤون حكــت إنّه ــا وايّاهــا ع الشــؤون. مــرّة وأن مــن مــرّة رحــت أن
وبدهــا مســاعدة... كانــوا يقولولهــا إنـّـو راح يســاعدوها... وفتحــوا ملــّف... بـَـس مــا حــدا رجعلهــا"

مــن جهــة أخــرى، قــال عاملــون اجتماعيّــون عملــوا مــع العائــالت عــن كثــب إنّهــم يتفّهمــون مشــاعر اإلحبــاط 

َّفــات لالشــتكاء يف الرشطــة وفتــح  تجــاه دَْور مكاتــب اخلدمــات االجتماعيّــة؛ إذ كثــريًا مــا يجــري توجيــه المعن

ــا  َّفــة بأنّه ــة يف المناطــق المصن ــرتَك األمــور هنــاك. وكمــا يبــدو، مكاتــب الشــؤون االجتماعيّ ــّم ُت محــرض، ومــن َث

تقــع يف دائــرة العنــف المزايــد تشــهد الكثــري مــن التخبّطــات المهنّيــة بشــأن طــرق المتابعــة وضمــان احلمايــة عــى 

ــد تعرّضــت  ــا ق ــات أنّه ــات االجتماعيّ ــد اشــتكت إحــدى االختصاصيّ ــا. فق المســتوى الشــخيصّ اخلــاّص بالضحاي

ــة وتقديــم إفــادة يف المحكمــة، األمــر الــذي  شــخصيًّا للمضايقــة مــن ِقبــل عائلــة المتَّهــم بســبب دعمهــا للضحيّ

أبقاهــا تحــت حمايــة مبــارشة مــن الرشطــة لفــرتة مــن الزمــن. كذلــك إّن اإلجــراءات البريوقراطيّــة الــي تواجههــا 

ــة، وال  ــب الشــؤون االجتماعيّ ــل مكات ــة مــن ِقب ــول دون إجــراء متابعــة أكــرث ِجّديّ ــد تكــون ســببًا َيحُ ــا ق الضحاي

َّفــات األكــرث ضعًفــا، واألقــّل إلماًمــا بقوانــني احلمايــة،  ســيّما عندمــا تكــون المــرأة مــن رشيحــة النســاء المعن

وتحتــاج إىل مراَفقــة ِجّديّــة ال إىل مجــرّد تحويلهــا إىل الرشطــة، مــع االفــرتاض أنّهــا قــادرة عــى تكملــة مســار 
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ــات نفَســها بشــأن موقــف شــاركت  ــة بإمكانيّاتهــا المتواضعــة. وقــد انتقــدت إحــدى العامــالت االجتماعيّ احلماي

فيــه الضحيّــة بتســجيالت مــن هاتفهــا تثبــت تعرُّضهــا المبــارش للعنــف اجلســدّي واللفظــيّ مــن الــزوج، وأنّهــا )أي 

ــن مــن ســماع التســجيل ألّن األمــر مــن اختصــاص الرشطــة.  ــم تتمكّ ــة( ل ــة االجتماعيّ العامل

يف هــذا الصــدد، مــن المهــّم اإلشــارة أنّنــا لــم نتمكّــن مــن التواصــل مبــارشة مــع جميــع العاملــني االجتماعيّــني 

ــة مــن الوصــول إىل  ــا. وكمــا أســلفنا، حالَــت اإلجــراءات البريوقراطيّ ــات الضحاي ــوا عــى اّطــالع عــى ملّف الذيــن كان

ــذا، فقــد جــرى التواصــل  ــة. ل ــل العالقــة مــع الضحيّ ــة تفاصي ــالت مــن أجــل تغطي ــب، وإجــراء المقاب ــك المكات تل

مــع العامالت/يــن االجتماعيّات/يــن بنــاء عــى معرفتهــم بنــا، وثقتهــم بــأّن بياناتهــم الشــخصيّة والمعلومــات الــي 

يفيــدون بهــا ســتبقى رسّيـّـة. نأمــل أن ُتجــرى مســتقباًَل أبحــاث معّمقــة حــول مســتوى خدمــات هــذه الفئــة الهاّمــة. 
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لمــاذا ُتقَتــل النســاء؟ تجــزم األدبيـّـات والمؤّسســات النســويّة أّن الســبب يعــود إىل كونهــّن نســاء قــرّرن يوًمــا مــا 

ْينـَـه مناســبًا لهــّن، األمــر الــذي ُيعتــب -غالبـًـا- فعــاًل متمــرّدًا عــى واقــع يخلخــل تقاليــد مجتمــع  العيــش َوفــق مــا يرَ

رَســَم حــدود تفكريهــّن وحركتهــّن، لكونهــّن نســاء قــرّرن "حمايــة الــذات" تعبــريًا عــن احلــّد األدىن مــن احلقــوق 

ــرت آراء  ــد أظه ــك. وق ــق ذل ــْت دون تحقي ــة حالَ ــة واالجتماعيّ ــّن العوامــل السياســيّة واالقتصاديّ اإلنســانيّة، لك

المســتجَوبني/ات والتقاريــر اإلخباريّــة ارتبــاط أســباب القتــل -يف الغالــب- ارتباًطــا مبــارشًا بقــرار الضحايــا إنهــاء 

ِّفــني، أزواجـًـا كانــوا أم ذكــورًا يف العائلــة، األمــر الــذي اعُتــِب تهديــًدا لبنْيــة اجتماعيـّـة ذكوريـّـة َتعتــب  عالقتهــّن بالمعن

المــرأة تابعــة ال مســتقلّة. لــذا، ترّســخت الذهنيـّـة الذكوريـّـة َوفــق هــذه الصــورة الدونيـّـة للمــرأة، وبالتــايل جلــأ اجلنــاة 

إىل القتــل عندمــا هــّددت الضحيـّـة هــذه الصــورة المتوارَثــة الــي تســتمّد رشعيّتهــا مــن القــوى القمعيـّـة المهيمنــة. 

عــى نحــِو مــا الحظنــا يف هــذا البحــث، ال ُيعتــَب القتــل قضيّــة شــخصية تعــود أســبابها إىل مشــاكل نفســيّة 

يعــاين منهــا اجلنــاة أو بســبب أوضاعهــم االقتصاديـّـة الصعبــة أو تورّطهــم يف عالــم اإلجــرام والمخالفــات القانونيـّـة، 

ــل  ــأيت قت ــل ي ــل )Garcia, Soria & Hurwitz, 2007(، ب ــع نســبة القت ــر عــى رف ــرّيات تؤثّ ــت هــذه المتغ وإن كان

النســاء كنتــاج لبـِـىًن اجتماعيـّـة أســهمت يف تربيــة الذكــور عــى أنّهــم "حمــاة" للعائلــة، ورشّعــت "حّقهــم" يف التحكـّـم 

بجســد المــرأة وحياتهــا. هــذا "احلــّق" َتــَذوََّت أيًضــا لــدى الضحايــا بنــاء عــى وصــف المســتجَوبني/ات، وانعكــس يف 

تأرجحهــّن بــني القــراراِت الــي تحمــي إنســانيّتهّن وكرامتهــّن، مــن جهــة، وثقــِل التوقعــات منهــّن كنســاء وأّمهــات، 

وأخــوات وزوجــات، مــن جهــة أخــرى. لــذا، لــم تتمكّــن تلــك الضحايــا مــن اســتمداد القــّوة مــن الدعــم االجتماعــيّ 

المتمثّــل بالعائلــة، والبيئــة المحيطــة، أو بالمجتمــع العــاّم، لِمــا تحملــه تلــك اجلهــات مــن رســائل متناقضــة 

حــول حــّق المــرأة يف احلمايــة المْطلقــة، وجعلهــا تشــرتط "احلمايــة" بقيــود ذكوريّــة جديــدة، لــم تســتطع الضحيّــة 

قبولهــا. وهــذا مــا يفــرّس عــدم اســتقرار العالقــة بــني بعــض الضحايــا وعائالتهــّن، ألّن الضحيّــة فرضــت عــى 

العائلــة تحّديــات تهــّدد )أو تنســف( المنظومــة المجتمعيـّـة الــي تعتمــد عــى االنتمــاء المطلــق للعائلــة، والرضــوخ 

إلمالءاتهــا، كأســاس للحمايــة. لــذا لــم يكــن مــن المســتغرَب أن تشــرتط العائــالت عــى النســاء االنتقــال للعيــش 

لــدى عائالتهــّن يف حالــة الطــالق، أو القلــق الشــديد الــذي ســاورها )العائــالت( عنــد قــرار الضحيّة العيــش بمفردها؛ 

وذلــك أّن حيــاة المــرأة خــارج ســلطة العائلــة ال تنســجم مــع المنظومــة الذكوريّــة. وقــد انعكــس ذلــك يف وصــف 

الضحايــا بالصفــات الــي يثمنّهــا المجتمــع يف المــرأة )نحــو: المطيعــة؛ الـــُمِحبّة؛ المْخلِصــة؛ المتديّنــة؛ الصبــورة...(، 

ويف الوقــت ذاتــه كانــت التحّفظــات تعــود إىل مــا يخالــف هــذه الصــورة، ومــن بــني ذلــك لبــاُس المــرأة وهْجرهــا 

البيــت، وحــّى تقديمهــا شــكوى للرشطــة دون مرافقــة العائلــة ومباركتهــا. 

ــة دورًا أساســيًّا يف تحميــل المــرأة مســؤوليّة المحافظــة عــى المــزل،  ــا هــذا، تــؤدّي الرتبيــة الذكوريّ حــّى يومن

وتربيــة األطفــال، وتلبيــة احتياجــات الذكــور أو الــزوج )بــركات، 1998( مّمــا يجعلهــا تــذّوت القهــر عــى أنـّـه جــزء مــن 

"طبيعــة" وجودهــا. كيــف يمكــن ألنــى تــرتّب عــى مقــوالت نحــو: "رضب احلبيــب زبيــب" َو "ظــّل رَجــل وال امــرأة 

ــة؟ كيــف يمكنهــا أن تتشــابك  وحيــدة" َو "الصــب امتحــان لإليمــان" َو"هــّم البنــات للَمَمــات" أن تخــرج عــن التبعيّ

مــع النظــرة إىل ســلوكها وقراراتهــا كعنــارص وجوديــة تحــّدد مكانــة العائلــة َو "رشفهــا" يف المجتمــع المحــيّلّ؟ هــذا 

التفكــري القبــيلّ قــد يكــون مــن أهــّم العوامــل الــذي جعلــت بعــض العائــالت تــدرك المصــري الــذي ينتظــر الضحايــا 

5. تحليل واستنتاجات
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ــول  ــا لقب ــام هــذا المصــري، ودفعه ــرة وعاجــزة أم ــا حائ ــا جعله ــة المحاِفظــة، مّم ــرارات تمــّس بالبنْي ــذن ق إذا اتّخ

"القســمة"، وتبــي النظــرة القَدريّــة نحــو المســتقبل بأنـّـه مؤلــم لــكّل َمــن خــرج عــن المســار )رشايب، 1984(. ويف 

حــاالت أخــرى، تبــىّن أفــراد األرسة والضحايــا مواقــف اإلنــكار، مــن خــالل االفــرتاض أّن العالقــة الزوجيّــة ال تخلــو 

مــن الشــجار والمشــاكل، فأصيبــوا بالدهشــة عندمــا وصــل األمــر حــّد "القتــل". يف حــاالت القتــل داخــل األرسة، 

ــا مــن جهــة، لكــّن هــذا التعاطــف يتحــول  ــة يف التفكــري، حيــث تتعاطــف النســاء مــع الضحاي ــا االزدواجيّ الحظن

إىل رصاع داخــيلّ عندمــا يتصــادم مــع البنيــة الذكوريــة يف العائلــة. لــذا، ليــس مــن المســتغرب أن يصــف /تصــف 

المســتجَوبون/ات بعــض الضحايــا بأنّهــّن كــّن عــى درايــة بــأّن القتــل ســيصلهّن، خاّصــة يف ظــّل غيــاب احلمايــة 

ــة لمواجهــة الظلــم.  احلقيقيّ

تداخل البنى االجتماعيّة مع العوامل السياسيّة ومخّلفاتها

تتداخــل البــىن االجتماعيّــة مــع العوامــل السياســيّة واالقتصاديّــة والتاريخيّــة لــدى المجتمــع الفلســطييّ يف 

ــة، نظــام يســعى إىل فــرض  الداخــل. يــرزح هــذا المجتمــع تحــت نظــام اســتعمارّي متجــّذر يف َمنــايح احليــاة كافّ

مــا يســّمى "ثقافــة الصمــت" )فريــري، 1980(. تتولـّـد هــذه الثقافــة كنتــاج لمســاعي القــوى المهيمنــة المســتمرّة 

إلحبــاط كّل الفــرص المتاحــة أمــام المجتمعــات المقهــورة للتحــرّر، فتفقــد األمــل يف التغيــري، ال بــل تخــاف منــه. 

ــرى  ــة النســاء. وي ــة بالفــرص "المتاحــة" حلماي ــدان الثق ــا هــو، ومــن فق ــع كم ــول الواق ــد مــن قب هــذا اخلــوف يزي

فريــري )1980(  أّن األنظمــة القمعيـّـة تســتخدم مــا يســّمى "الكــرَم الزائــف" مــن خــالل توفــري اخلدمــات الــي يظهــر 

ــج  ــف الممنَه ــد ممارســتها. هــذا الزي ــا تكــون مزيَّفــة عن ــة"، ولمصلحــة المقمــوع، لكنّه ــا "عادل ــة األوىل أنّه للوهل

يســعى لإلبقــاء عــى واقــع القهــر، وتذويــت الصمــت، وترســيخ الشــعور لــدى المقهوريــن بديمومــة الواقــع، وأْن 

ال مجــال للتحــرّر، وهــذا مــا يفــرّس موقــف عائــالت الضحايــا النقــدّي تجــاه نجاعــة خدمــات احلمايــة الــي توفّرهــا 

ــة(، واعتبارهــا مؤّسســات تخــدم مصــاحلَ القامــع ال مصلحــَة  مؤّسســات الدولــة )كالرشطــة واخلَدمــات االجتماعيّ

المقهوريــن. ويظهــر ذلــك جليًّــا مــن خــالل اســتهتار عنــارص الرشطــة بشــكوى الضحيّــة عــى الرغــم مــن توفريهــا 

ــي تعكــس هــذا الشــكل المســتخّف بشــكاوى  ــة الكثــري مــن تســجيالت الرشطــة ال لدالئــل تديــن اجلــاين، وثّم

الضحايــا، منهــا مــا ورد يف وســائل اإلعــالم اخلاّصــة يف قضيـّـة المغــدورة وفــاء مصــاروة الــي تعاملــت الرشطــة مــع 

ــة بطابعهــا تســتحوذ  ــة وعنرصيّ اتّصالهــا بمنتهــى االزدراء واالســتهتار. هــذا ليــس مســتغرَبًا عــى أنظمــة ذكوريّ

ـك الرجــل لــه )ظاهر-ناشــف وشــلهوب- كيفوركيــان، 2015(،  عليهــا فكــرة انتهــاك جســد المــرأة العربيّــة وتملُـّ

وبالتــايل تنظــر تلــك األجهــزة إىل دعــم وحمايــة المــرأة الفلســطينيّة كمــا لــو كان ســيَمّس بالسياســة العنرصيّــة 

نــة، وكأّن احلمايــة شــكل مــن أشــكال "اخليانــة" لتلــك السياســات. هــذا مــا يفــرّس الموقــف المتشــكّك تجــاه  المبطَّ

نجاعــة اخلدمــات الــي تقّدمهــا تلــك المؤّسســات عنــد مقارنتهــا باخلدمــات الموجَّهــة للنســاء اليهوديّــات؛ فقــد 

ــة  ــة برسع ــل النســاء الفلســطينيّات تبقــى "غامضــة"، مقارن ــا تعنيــف وقت ــة قضاي ــات أّن غالبيّ ــدت اإلحصائيّ أكّ

ــة )مركــز البحــث والمعلومــات التابــع للكنيســت، 2020(.  الوصــول إىل اجلنــاة عنــد قتــل امــرأة يهوديّ

عندمــا تعيــش النســاء يف ظــّل بِــىًن سياســيّة ومجتمعيّــة مزدوجــة المعايــري، فــإّن فــرص النجــاح ومناَهضــة 

ظاهــرة العنــف الممــارَس ضّدهــّن تبقــى ضئيلــة. هــذا الواقــع يعّمــق "صمــت" نســاء يعشــن تحــت خطــر القتــل، 

وال ســيّما عندمــا يشــهدن مصــري نســاء قــرّرن التمــرّد عــى العنــف ومواجهتــه. لــذا، لــن تفيدهــّن عبــارات إعالميّــة 
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ـا"؛ ألنّهــّن يعشــن يف مجتمعــات محلّيّــة  نحــو: "لســِت لوحــدك" أو "اتّصــيل بنــا إن كنــت تشــهدين عنًفــا أرسيًـّ

تلقــي اللــوم عــى الضحيـّـة قبــل اجلــاين. لــذا، فــإّن وصــف المســتجَوبني/ات لــردود فعــل المجتمعــات المحلّيـّـة عــى 

حادثــة القتــل والتداخــل بــني التعاطــف ومشــاعر الشــّك، وإلقــاء اللــوم عــى الضحيّــة، يرّســخ النظــرة إىل ظاهــرة 

قتــل النســاء عــى أنّهــا حــاالت فرديـّـة ال قضيـّـة مجتمعيـّـة، أي إّن النــاس يعتبونهــا قصًصــا عابــرة ومحزنــة لنســاء 

ُقِتلــن بأيــدي ذكــور جــرى اإلجمــاع عــى وصفهــم بالمجرمــني والمــرىض النفســينّي والعنيفــني، دون اتّخــاذ موقــف 

نقــدّي حــول جــذور تلــك احلــوادث ومــا تعكســه مــن انتهــاك ألبســط احلقــوق اإلنســانيّة، كاحلــّق باحليــاة الكريمــة 

وبالعيــش بأمــان. 

اإلعالم كغطاء للذكوريّة والقمع

يــأيت اإلعــالم كغطــاء داعــم لرتســيخ اخلطــاب التقليــدّي، )خطيــب، 2014( واســتخدام اللغــة الذكوريّــة يف وصــف 

 Richards, Kirkland( اإلعالمــيّ  اخلطــاب  مــن  واألصدقــاء  الداعمــة  العائــالت  "صــوت"  وتغييــب  الضحيّــة، 

Gillespie & Dwayne Smith, 2011(. ومــا يزيــد الطــني بلـّـة أّن اإلعــالم الفلســطييّ ينقســم إىل إعــالم شــعبوّي 

وآَخــر "نخبــوّي". يســتهدف األّول مــن بينهمــا )الشــعبوّي( الغالبيـّـَة العظمــى مــن فئــات المجتمــع، ويرّســخ التوجُّــه 

الذكــورّي يف طريقــة وصــف احلــدث، وَيعتــب "المهنيّــة" أمــرًا مســتَمدًّا مــن لغــة "الســلطة"، ويجّمــل جهودهــا 

المزيَّفــة، دون االلتفــات إىل حقيقــة أّن الســلطة هــي نفســها الــي حالــت دون أخــذ شــكوى الضحيـّـة بِجّديـّـة، وأنّهــا 

تقاعســت عــن البحــث عــن الضحيّــة، وربّمــا إنقاذهــا خــالل فــرتة "االختفــاء". أّمــا اإلعــالم "النخبــوّي"، فقــد انحــرص 

يف مواقــع إلكرتونيّــة معيّنــة، شــملت مقــاالت لناشــطني ومثّقفــني طرحــوا مواقــف نقديّــة تجــاه ظاهــرة القتــل، 

لكنّهــا بقيــت محصــورة يف أوســاط الفئــات المثّقفــة، وال تصــل بالــرضورة إىل الفئــات األوســع يف مجتمعنــا. 

وهنــا تــزداد احلاجــة إىل حضــور احلــراك النســوّي يف الميــدان، وبخاّصــة يف المنابــر الــي تضــّم رشائــح مهمَّشــة 

مــن مجتمعنــا الفلســطييّ، ابتغــاَء إفســاح المجــال أمــام النــاس يك يتعرّفــوا عــى خطــاب نقــدّي يتجــاوز اخلطــاب 

"المألــوف"، ويك تشــغل دَورًا يف احلمايــة والمطالَبــة باحلقــوق، وحــّى ال تعــي العائــالت احلضــورَ النســوّي عــن حصــول 

حــاالت القتــل فقــط )كمــا رأينــا يف هــذا البحــث؛ إذ قــال البعــض إّن حادثــة القتــل قــد عرّفتهــم عــى نشــاط نســوّي لــم 

يعرفــوه يف الســابق(.
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توصيات البحث
يســهم هــذا البحــث يف تســليط الضــوء عــى ظاهــرة قتــل النســاء مــن خــالل عيــون أقــارب ومقرّبــني من أربــع عرشة 

ــة ُقتلــت معظمهــّن بأيــدي أزواجهــّن خــالل الســنوات اخلمــس األخــرية، وُقتلــت األخريــات بأيــدي ذكــور  )14( ضحيّ

مــن عائالتهــّن. ولألســف ال زالــت معظــم قضايــا القتــل هــذه مفتوحــة، وهــو مــا يعــي أّن اجلنــاة مــا زالــوا ُطلَقــاء، أو 

تحــت طائلــة االتّهــام دون إصــدار حكــم بحّقهــم. اعتمــدت هــذه الدراســة عــى تجــارب المحيطــني بالضحايــا لكونهــم 

ــة، وتضمــن حّقهــا  ــى احلماي ــت دون أن تتلّق ــي حال ــات ال ــة بالظــروف والتحّدي ــة، واألكــرث دراي األقــرب مــن الضحيّ

األســايسّ يف احليــاة. 

تكمــن أهّميّــة هــذه الدراســة يف أنّهــا قامــت بتحليــل ظاهــرة قتــل النســاء باالعتمــاد عــى أقــوال وروايــات عائــالت 

ــات  ــة تفتقــر لمثــل هــذه المنهجيّ النســاء المغــدورات والمقرّبــني منهــّن، ومــا تــزال األبحــاث النســويّة والمجتمعيّ

ــه  ــم العــريبّ برّمت ــل النســاء يف العال ــك إىل دراســات معّمقــة حــول قت ــر كذل ــل تفتق ــل النســاء، ب ــل قت ــد تحلي عن

ــل جميــع حــاالت القتــل الــي  ــة ال تمثّ ــذا، عــى الرغــم مــن اقتصــار الدراســة عــى عيّن )Elghossain et al., 2019(. ل

ــزت عليهــا الدراســة، فإنّهــا ســلّطت الضــوء عــى قضايــا هاّمــة تعكــس  حصلــت خــالل الســنوات اخلمــس الــي ركّ

تداخــل وتصــادم العوامــل السياســيّة واالجتماعيّــة والثقافيّــة يف تفســري أســباب الظاهــرة لهــذا، نأمــل أن تســهم 

هذه الدراســة يف فتح المجال أمام ناشــطني وناشــطات مجتمعينّي/ات وتربوينّي/ات وأكاديمينّي/ات وباحثني/ات 

خلــوض أشــكال مختلفــة مــن التداخــل المجتمعــيّ عــى مســتويات عــّدة، مــن بينهــا:

مستوى األبحاث والدراسات 

ثّمــة حاجــة ملحّــة إىل إجــراء المزيــد مــن األبحــاث والدراســات بشــأن القضايــا الــي أفرزتهــا هــذه الدراســة بعاّمــة، 

ــارشة: كيــف يفــرّسون الظاهــرة؟ مــا  ــن عايشــوا الفقــدان مب ــاة األطفــال الذي ــة لمتابعــة حي ــا دراســات طوليّ أّوله

ــا؟ وذلــك أنـّـه مــن شــأن  ــة والمراهقــة واالرتبــاط بــزواج الحًق طبيعــة التحّديــات الــي تواجههــم يف مرحلــة الطفول

ُعــد التحصيليـّـة، والمهنيـّـة،  دراســات كهــذه أن تســهم يف فهــم تأثــري حــوادث القتــل عــى تجــارب األطفــال عــى الصُّ

واالجتماعيـّـة، والعائليـّـة، ويمّهــد بالتــايل الطريــق أمــام المؤّسســات المجتمعيـّـة يك تطــّور برامــج توعويـّـة للمــدارس 

َّفــة جمهــورَ هدفهــا. ومؤّسســات المجتمــع المحــيّلّ الــي يشــكِّل األطفــاُل مــن العائــالت المعن

ثانًيــا، نــويص بــرضورة إجــراء دراســة نوعيّــة حــول دَور مكاتــب اخلدمــات االجتماعيّــة والرشطــة، والــي تعاملــت عــى 

نحــٍو مبــارش مــع حــاالت القتــل، وذلــك يف ســبيل فهــم مســتوى التدّخــل والمتابعــة للقضايــا، إذ ســعينا مــن خــالل 

هــذه الدراســة إىل إجــراء مقابــالت مــع أفــراد مــن الرشطــة واالختصاصيّــني االجتماعيّــني الذيــن انخرطــوا مبــارشة 

يف قضايــا القتــل، لكــّن اإلجــراءات البريوقراطيّــة حالـَـْت دون احلصــول عــى موافقــة رســميّة لدخــول هــذه األطــر، أو 

االّطــالع عــى التقاريــر الرســميّة للمحاكــم والتحقيقــات، والتقاريــر الــي تتنــاول وضــع الضحيـّـة خالل فرتة الشــكوى 

)انظــر اجلــزء الثــاين مــن التقريــر اخلــاّص بهــذا اجلانــب(. ثّمــة أمــور كثــرية يمكــن تعلُّمهــا مــن االّطــالع عــى المصــادر 

الرســميّة ومــن إجــراء المقابــالت مــع هــذه اجلهــات، يك تشــغل المؤّسســات النســويّة واحلقوقيـّـة دَورًا فاعــاًل ومؤثـّـرًا 

يف متابعــة ورصــد أداء تلــك المؤّسســات. 
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ـــنَّ مــن بنــاء  ثّمــة حاجــة إىل إجــراء أبحــاث مــع الناجيــات مــن العنــف اللــوايت نجحــن يف البقــاء عــى قيــد احليــاة، وتـَـَمـكَـّ

مســتقبل أفضــل لهــّن ولعائالتهــّن. مــن شــأن تلــك األبحــاث أن تســهم يف التعــرّف عــى إســرتاتيجيّات المقاومــة 

ُّــم مــن تلــك الدراســات  والمواجهــة الناجحــة، يك تكــون ملِهمــة لنســاء يعشــن ظروًفــا مشــابهة. كذلــك يســهم التعل

َّفــات وعائالتهــّن. يف تطويــر برامــج احلمايــة المتوافــرة اليــوم -كاخلطــوط والبيــوت اآلمنــة والداعمــة للنســاء المعن

مستوى الربامج التوعويّة والتدريبّية

أظهــرت الدراســة أّن التوعيــة ال يجــب أن تقتــرص عــى مجتمــع الفتيــات والنســاء اللــوايت يتعرّضــن للعنــف، بــل مــن 

الــرضورّي أن تشــمل جميــع أفــراد العائــالت، ألنّهــا تشــكّل مكّونـًـا أساســيًّا مــن مكّونــات توفــري الدعــم الــذي تحتاجه 

الضحيـّـة. وكمــا رأينــا، فــإّن الضحايــا وجــدن دوًمــا مــن يلجــأن إليــه/ا يف العائلــة لتوفــري الدعــم المعنــوّي، لكــّن األخــرية 

افتقــرت إىل األدوات الــي تســهم يف توفــري احلمايــة المْطلَقــة. وبرأينــا، يشــغل تمكــني هــذه الفئــات دَورًا حيويًّــا يف 

َّفــات اللــوايت يعشــن تحــت تهديــد خطــر القتــل.  توفــري احلمايــة لهــا وللنســاء المعن

عــالوة عــى ذلــك، ثّمــة حاجــة إىل تدريــب الكــوادر اإلعالميّة الفلســطينيّة عى أشــكال الكتابة اإلعالميـّـة من المنظور 

النقــدّي النســوّي، يك يــزداد وعيهــا تجــاه دَْورهــا يف التأثــري عــى الــرأي العــاّم يف مــا يخّص قضايا قتل النســاء والعنف 

تجاههــّن بعاّمــة. فكمــا الحظنــا يف هــذه الدراســة، يحتاج اإلعالم الفلســطييّ إىل اخلروج من دائــرة الوصف الرسدّي، 

ونقــل المعلومــات عــى لســان الســلطات، واالكتفــاء بنــرش البيانــات والرواية الرســميّة. بعبــارة أخرى، يحتــاج اإلعالم 

الفلســطييّ إىل إعــادة بنــاء صورتــه كقــّوة مؤثـّـرة ومنــارِصة لقضايــا مكافحــة التميــز واالســتغالل الــذي يتعــرّض له 

المجتمــع، بــداًل مــن أن يكــون -مــن حيــث ال يقصــد- رشيــكًا يف ترســيخ العقليـّـة الذكوريـّـة المحاِفظــة تجــاه المــرأة 

وحقوقهــا. وبرأينــا، يحتــاج اإلعــالم الفلســطييّ إىل التعّمــق بأشــكال الكتابــة النقديـّـة وفروعهــا، وطــرق اســتخدامها 

َوفــق الرشيحــة المســتهَدفة، حــّى ال تنحــرص تأثرياتــه يف النخبــة أو يف الفئــات "التقدُّميـّـة" فقط. 

مستوى التوثيق المهينّ والرتاكميّ 

أظهــرت الدراســة ُشــحَّ المصــادر والبيانــات واإلحصائيّــات اخلاّصــة بالعنــف تجــاه النســاء يف المجتمــع الفلســطييّ 

ــحُّ ال يــأيت مــن قبيــل المصادفــة، وإنّمــا يرمــي إىل تضليــل الوعــي المجتمعــيّ بعاّمــة، والنســوّي  يف الداخــل. هــذا الشُّ

بخاّصــة، يف مــا يخــّص حجــم الظاهــرة؛ فقــد الحظنــا أّن جميــع التقاريــر الرســميّة تميــل إىل وضــع النســاء العربيـّـات 

ــات"، وهــذا التصنيــف ال يعكــس بالــرضورة البيانــات اخلاّصــة بالنســاء الفلســطينيّات.  تحــت مســّمى "غــري اليهوديّ

وبما أّن المجتمع الفلســطييّ ال يســتطيع وضع خطط نقديّة وتحرُّريّة تعتمد عى المؤّسســة الرســميّة باعتبارها 

المصــدر الوحيــد للبيانــات، ثّمــة حاجــة إىل تدريــب طواقــم تتخّصــص يف جمــع بيانــات دقيقــة عــن حــاالت القتــل 

ــة، واإلعــالم )المــريئّ والمكتــوب –العــريبّ، والعــبّي(،  ــة، كالرشطــة ومكاتــب اخلدمــات االجتماعيّ مــن المصــادر كافّ

والعائــالت )بمــا يف ذلــك ردود فعــل عائــالت اجلنــاة(، يك تتوافــر لــدى مؤّسســات المجتمــع المــدينّ والنســوّي بيانــات 

أصيلــة وتراكميـّـة تســهم يف تغذيــة األبحــاث يف هــذا المجــال، ويف فتــح ِحــوارات حــول شــّى المضامــني المتعــّددة 

والمتفاوتــة بشــأن ظاهــرة القتــل. كذلــك إّن أّن هــذا الشــكل مــن التوثيــق المســتمرّ يســهم يف بنــاء خطــط منهجيـّـة 

للوقوف يف وجه تالعب المؤّسســة الرســميّة بالبيانات وبمســارات التحقيق وتقزيمها للمشــكلة، ويوفّر يف الوقت 

نفســه قاعــدة أساســيّة للعمــل المجتمعــيّ ولبامــج التوعيــة الــي مــن الــرضورّي أن تشــمل فئــات المجتمــع كافـّـة. 
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ــّن أو  ــدي أزواجه ــن بأي ــاليت ُيقَتل ــات ال ــدد النســاء العربيّ ــاد ع ــات إىل ازدي ــه اإلحصائيّ ــذي تشــري في يف الوقــت ال

أحــد أقربائهــّن، نالحــظ تعتيًمــا شــبه تــاّم عــى كّل مــا يتعلـّـق بالمســاَءلة القانونيـّـة للجنــاة وتقديمهــم للمحاكمــة. 

ـا عــن حــوادث القتــل تزامــن -يف المعتــاد- مــع جريمــة القتــل، وقلّمــا ُينــرش عــن  المعلومــات الــواردة إعالميًـّ

ــة. وحــّى يف احلــاالت الــي ُينــرَش فيهــا  ــة، وعــن مصــري التحقيــق، أو عــن اإلجــراءات القانونيّ التطــّورات يف القضيّ

بدايــًة عــن وجــود مشــتبَهني بالقتــل، نالحــظ غيــاب نــرش أّي معلومــات بشــأن المســتجّدات يف كّل قضيّــة قتــل، 

كالنــرش -مثــاًل- عــن أســباب تعــذُّر العثــور عــى القاتــل أو محاكمتــه. ويف كثــري مــن األحيــان، تصــل معلومــة 

ــول دون  ــزال احلكــم عليــه، بعــد ســنوات عديــدة مــن احلــدث، وعــى نحــٍو َيحُ ــم، أو إدانتــه، أو إن اإلفــراج عــن المتّه

ــوينّ الفــورّي، بســبب فــوات األوان.  ــل القان ــة الســعي للتدّخ توافــر إمكانيّ

تقــوم المؤّسســات النســويّة، منــذ عقــود، بجْمــع أســماء النســاء المغــدورات ونرْشهــا عــى المــأل، إاّل أنّهــا لــم 

تســتطع حــّى اآلن العثــور عــى اآلليـّـة الناجعــة للتحّقــق مــن كّل قضيـّـة، واحلصــول عــى معلومــات حــول مســارات 

ــة التابعــة  ــة العاّم ــة أم ال. وتقــوم الرشطــة والنياب ــا المجرمــون إىل العدال ــّدم حقًّ ــه، وهــل ُق ــمَّ ب َ التحقيــق، ومــا أَل

لــوزارة القضــاء اإلرسائيليــة بــَدْور مركــزّي يف التســرّت عــن المعلومــات، بحيــث باتــت سياســة التعتيــم عــى نــرش 

المعلومــات نهجـًـا يــيل كلَّ جريمــة قتــل بحجـّـة منــع التشــويش عــى التحقيــق. ومــع ازديــاد االهتمــام اجلماهــريّي 

ــع  ــروز ظاهــرة اســتصدار أوامــر من ــا نلحــظ ب ــا قتــل النســاء وتصاعــد صــوت االحتجاجــات النســويّة، بدأن بقضاي

النــرش عــى يــد الرشطــة، مّمــا يقطــع الطريــق عــى أيـّـة محاولــة للتحقُّــق جماهرييًّــا مّمــا إذا قامــت الرشطــة بَدْورهــا 

مــن أجــل حمايــة المــرأة ُقبَْيــل وقــوع اجلريمــة، أو إجــراء التحقيــق الــالزم والــوايف لمحاكمــة اجلنــاة بعــد وقــوع 

ــة  اجلريمــة. يف الكثــري مــن األحيــان، يــؤدّي اســتصدار أوامــر منــع النــرش بشــأن قضايــا القتــل إىل نســيان القضيّ

جماهرييًّــا، وإىل اإلحبــاط المســبق ألّي رغبــة يف مســاءلة الرشطــة والنيابــة العاّمــة، وذلــك لعــدم توافــر المعلومــات 

األساســيّة الالزمــة لمراجعــة أّي مــن المؤّسســات المســؤولة. 

ــا وسياســيًّا، بــل يطــول أيًضــا  لــذا، فــإّن موضــوع قتــل النســاء ال يقتــرص عــى تقــيّص أســباب الظاهــرة اجتماعيًّ

الــدَّْور الــذي يقــوم بــه جهــاز الرشطــة يف إرسائيــل يف تفاقــم هــذه الظاهــرة. 

وبغيــة فهــم أهّميـّـة الــدور الــذي يجــب أن تأخــذه الرشطــة يف محاربــة ظاهــرة قتــل النســاء، ال بــّد مــن التوّقــف عنــد 

صالحَياتهــا وواجباتهــا القانونيـّـة، وفحــص مــدى نجاعــة عملهــا وقيامهــا بواجبهــا َوفًقــا للقانون. 

ثّمــة واجبــات مركزيّــة للرشطــة يف محاربــة اجلرائــم ضــّد النســاء، ويمكــن اخزالهــا بواجبــني مركزيّــني: توفــري 

احلمايــة المســبقة للنســاء، ومالحقــة المعتــدي وتقديمــه إىل العدالــة. 

يوفـّـر القانــون اإلرسائيــيلّ عــّدة مســارات قانونيـّـة مــن شــأنها أن تضمــن حمايــة النســاء عــى نحــٍو اســتبايقّ، وذلــك 

لمنــع تكــرار االعتــداء عليهــا. أبــرز وســائل احلمايــة االســتباقيّة هــي أوامــر احلمايــة الصــادرة عــن المحاكــم. فَوفًقــا 

للبنــد 2 مــن قانــون منــع العنــف يف العائلــة )1991(، ُتَمنــح محكمــة شــؤون العائلــة )أو المحاكــم الدينيـّـة( صالحَيــة 

اســتصدار أوامــر حمايــة يف احلــاالت الــي ُيعتــدى فيهــا عــى فــرد مــن أفــراد العائلــة مــن ِقبــل فــرد آخــر، أو يف احلاالت 

الــي يتهــّدد فيهــا أّي فــرد مــن العائلــة خطــر االعتــداء عليــه مــن ِقبــل فــرد آخــر. وتســتطيع أوامــر احلمايــة الصــادرة 

ــع المعتــدي مــن مضايقــة الشــخص المحمــي، والتواصــل معــه، ومــن دخــول أّي منطقــة  عــن المحاكــم أن تمن

تمكــث فيهــا المشــتكية، واالقــرتاب منهــا، حــى إن كان األمــر يف مــزل المعتــدي اخلــاّص. ُتْصــَدر أوامــر احلمايــة 
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بنــاء عــى طلــب طالــب/ة احلمايــة، أو ممثّــل المستشــار القضــايئّ للحكومــة، أو النيابــة العاّمــة، أو الرشطــة، أو 

عامــل اجتماعــيّ. ومــع صــدور أمــر احلمايــة، يجــب عــى المحكمــة إبــالغ الســلطات المعنيـّـة -وعــى رأســها الرشطــة- 

بصــدور األمــر )بنــد 2 )و((. إضافــة إىل التدابــري أعــاله الــي ينــّص عليهــا قانــون منــع العنــف بالعائلــة، هنالــك أيًضــا 

ــة اســتصدار أوامــر تمنــع  ــة )Stalking( )2001( الــذي يمنــح المحكمــة صالحَي قانــون منــع المضايقــات التهديديّ

أّي نــوع مــن التواصــل بــني المعتــدي والشــخص طالــب احلمايــة، وذلــك لفــرتات زمنيّــة محــّددة، إاّل أّن القانــون ال 

يلــزم المحكمــة بإبــالغ الرشطــة بقــرار اســتصدار أمــر لمنــع المضايقــات التهديديّــة. ومــن المهــّم اإلشــارة هنــا أّن 

قانــون العقوبــات اإلرسائيــيلّ )1977( يعتــب اإلخــالل بأوامــر احلمايــة جنحــة جنائيـّـة عقوبتهــا أربــع ســنوات َســجن 

فْعــيلّ )البنــد 287 مــن قانــون العقوبــات(. 

ينــّص البنــد 3 مــن قانــون الرشطــة )1971( عــى أّن مــن واجــب جهــاز الرشطــة يف إرسائيــل منــع حــدوث اجلرائــم، 

واكتشــافها بعــد ارتكابهــا، والقبــض عــى اجلنــاة وتقديمهــم إىل العدالــة. مــن الواضــح أعــاله أّن للرشطــة دَورَْيــن 

مركزيَّــنْي يف كّل مــا يتعلـّـق بأوامــر احلمايــة الصــادرة عــن المحكمــة: الــدَّْور األّول هــو ضمــان تنفيــذ األمــر، ويشــتّق 

مــن واجبهــا يف "منــع" تنفيــذ اجلرائــم، والــدَّْور الثــاين هــو اعتقــال الشــخص، وتقديمــه إىل العدالــة إْن أخــّل بهــذا 

األمــر. األمــور عــى أرض الواقــع مغايــرة، حيــث نــرى إخــالالت متكــرّرة ألوامــر احلمايــة، إذ يقــوم المعتــدي بالمكــوث 

يف محيــط المشــتكية، وهــو مــا يعــي إخفــاق الرشطــة يف ضمــان تنفيــذ أمــر احلمايــة ومنــع حــدوث اجلريمــة. ال 

ــة معلومــة حــول عــدد احلــاالت الــي جــرت فيهــا محاكمــة رجــال قامــوا باإلخــالل بأوامــر حمايــة  ــا أيّ تتوافــر لدين

ــجن الفعــيلّ.  صــادرة ضّدهــم، أو معاقبتهــم بالسَّ

أّمــا عــى مســتوى مالحقــة المعتــدي وتقديمــه إىل العدالــة يف قضايــا قتــل النســاء تحديــًدا، فجهــاز الرشطــة هــو 

المســؤول األّول واألخــري عــن اعتقــال المعتــدي والبــدء بالتحقيــق، وجمــع جميــع األدلّــة الالزمــة بغيــة تقديــم 

الئحــة اتّهــام. 

ــة 1982 الرشطــة بفتــح تحقيــق إن علمــت بوقــوع جريمــة، ســواء كان ذاك مــن  وُيلــزم قانــون اإلجــراءات اجلنائيّ

خــالل شــكوى رســميّة أَم مــن مصــدر آخــر. وشــّددت المحاكــم يف قراراتهــا أّن واجــب الرشطــة القبــض عــى 

ّــة الكافيــة ضّدهــم مــن أجــل إدانتهــم )راجــع -عــى  ــوينّ بجمــع كّل األدل ــون يشــمل الواجــب القان مخالفــي القان

ســبيل المثــال-: قــرار المحكمــة المركزيـّـة يف القــدس 201/99 دولــة إرسائيــل ضــّد أســامة ســالم، ملــّف قــرارات 

المحاكــم المركزيّــة، مجلّــد 99)3(، ص 401(.

ترافــق النيابــة العاّمــة اللوائيّــة التابعــة لــوزارة القضــاء اإلرسائيليّــة الرشطــة يف كّل تحقيقاتهــا، وتشــغل دور 

الرقيــب للتحّقــق مــن صحـّـة األدلـّـة ونزاهــة جمعهــا، وهــي الــي تقــوم فيمــا بعــد بصياغــة وتقديــم الئحــة االتّهــام. 

جــودة األدلـّـة يف كّل قضيّــة تعكــس اجلهــد الــذي بذلتــه الرشطــة يف تجميعهــا، وحرصهــا عــى احلفــاظ عليهــا مــن 

أجــل تقديمهــا كدليــل مثبــت ُتْقنـِـع بواســطته المحكمــَة بــرضورة إدانــة المتّهــم لقيامــه باألعمــال المنســوبة إليــه 

بنــاء عــى البيّنــات واألدلـّـة الــي جمعتهــا الرشطــة. وُتقــدَّم لوائــح االتّهــام يف جريمــة القتــل إىل المحكمــة المركزيـّـة 

التابعــة للــواء منطقــة وقــوع اجلريمــة، وبعــد تقديــم الئحــة االتّهــام تتــّم المرافعــة أمــام المحكمــة بهيئــة قضائيـّـة 

مكّونــة مــن ثالثــة قضــاة، ويحــّق لــكّل متَّهــم ُتنَســب إليــه تهمــة القتــل احلصــوُل عــى محامــي دفــاع بــدون 

مقابــل مــن ِقبــل مكتــب الدفــاع العــاّم التابــع لــوزارة القضــاء. تجــدر اإلشــارة إىل أّن أطــراف القضيّــة همــا الدولــة 
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ــة الذيــن مــن الدرجــة  ــا أهــل الضحيّ ــل عــن طريــق محامــي/ة دفــاع. أّم ــم الممثَّ ــة، والمتَّه ــة العاّم ــة بالنياب متمثّل

األوىل، فيمنحهــم قانــون حقــوق متــرضّري اجلرائــم )2001( مكانــة قانونيّــة هامشــيّة تمكّنهــم مــن احلصــول عــى 

ــة النيابــة عقــد صفقــة  ــة، أو نيّ ــة الضحيّ ــة، وطــرح موقفهــم يف قضايــا تتعلـّـق بخصوصيّ معلومــات حــول القضيّ

مــع المتَّهــم يجــري بموجبهــا تخفيــف العقوبــة عنــه مقابــل اعرتافــه بالتــورّط بالقضيـّـة. بــدًءا مــن العــام 2011، بــدأت 

وزارة القضــاء بتوفــري محامــني مــن ِقبلهــا لمرافقــة عائــالت ضحايــا القتــل مجّانـًـا، ومنحهــا مســاعدة قانونيّــة يف 

كّل مــا يتعلـّـق بالقتــل، بــدًءا مــن مراســم الدفــن وانتهــاء بتمثيلهــا أمــام القضــاء يف اإلجــراءات اجلنائيـّـة والمدنيـّـة 

ذات الصلــة بحادثــة القتــل. 

كمــا ورد أعــاله، ثّمــة شــعور جماهــريّي بــأّن الرشطــة ال تقــوم بمهاّمهــا عــى أحســن وجــه )ســواء أكان ذاك عــى 

مســتوى منــع وقــوع اجلريمــة، أم عــى مســتوى مالحقــة اجلــاين(، إاّل أنـّـه ال تتوافــر معلومــات كافيــة للتحّقــق مــن 

مــدى صحـّـة النقــد العــاّم الموجَّــه إىل الرشطــة، ومــا هــي األســباب احلقيقيّــة الــي تقــف وراء االســتياء اجلماهــريّي 

ــأداء  ــة ب ّــا بجمــع أكــب كــّم مــن المعلومــات المتعلّق ــة من ــذا، رغب مــن أداء الرشطــة وســلطات تطبيــق القانــون. ل

ــات محاســبة جديــدة للرشطــة والنيابــة  ــة إىل بنــاء وتطويــر آليّ الرشطــة لواجبهــا، ومــن أجــل تلبيــة احلاجــة الملحّ

العاّمــة عــى مســتوى أدائهــا، )ســواء أكان ذاك عــى مســتوى توفــري احلمايــة، أم عــى مســتوى فتــح التحقيقــات 

وجمــع األدلّــة(، قامــت جمعيّــة "كيــان" بمخاطبــة الرشطــة اســتنادًا إىل احلــّق العــاّم باالّطــالع عــى المعلومــات 

واحلصــول عليهــا مــن مؤّسســات الدولــة )َوفًقــا لقانــون حرّيـّـة تــداول المعلومــات لعــام 1998(. امتنعــت الرشطــة 

والنيابــة العاّمــة عــن الكشــف عــن معظــم المعلومــات الــي طلبــت اجلمعيـّـة احلصــول عليهــا، مّمــا اســتوجب اللجــوء 

إىل القضــاء. نعــرض يف مــا يــيل أهــّم مــا جــاء يف ردود الرشطــة ووزارة القضــاء اإلرسائيليـّـة عــى توجّهــات اجلمعيـّـة: 

ه األّول إلى الشرطة التوجٌّ
ــة األّول إىل الرشطــة أُرِفــق جــدول بأســماء ثمــاٍن وخمســني )58( امــرأة ُقِتلــن خــالل الســنوات  يف كتــاب اجلمعيّ

2015-2020، وجــرت مطالبــة الرشطــة بالزويــد بمعلومــات عــن كّل حالــة، بنــاء عــى أســئلة محــّددة، وهــي التاليــة: 

ما هو الموعد الدقيق حلادثة القتل؟	 

ما هو اسم وحدة التحقيق المسؤولة عن التحقيق بشأن مالبسات القتل؟	 

هل سبق أْن ُقدِّمت شكوى من ِقبل الضحيّة إىل الرشطة بسبب عنف ُمورَِس ضّدها قبل مقتلها؟	 

هل حصلت الضحيّة يف المايض عى أمر حماية من عنف أو مضايقات؟	 

هل قامت الضحيّة بتقديم شكوى ضّد ممارسات عنف تجاهها، ثّم قامت بسحبها الحًقا؟	 

هــل اســتصدرت الرشطــة أمــر منــع نــرش حــول قضيـّـة القتــل؟ إذا كانــت اإلجابــة باإليجــاب، فمــاذا شــمل أمــر 	 
منــع النــرش؟

هل جرى إلغاء أمر منع النرش؟ إذا كانت اإلجابة باإليجاب، فمى كان ذلك؟	 
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كيف لقيت المرحومة حتفها؟ بعيارات ناريّة؟ بطعن بالسكنّي؟ بعنف جسدّي بدون أداة حادّة؟	 

إْن جرى استخدام السالح كأداة للقتل، هل كان هذا السالح مرّخًصا؟	 

هل جرى التحقيق مع مشتبَهني بالقتل؟ هل كانت هناك اعتقاالت؟	 

هل جرى اعتقال أّي من أفراد العائلة؟ جريان؟ معارف للضحيّة أو غرباء؟	 

هــل ُقدِّمــت الئحــة اتّهــام ضــّد اجلــاين؟ مــن هــو اجلــاين؟ الرجــاء ذكــر االســم إن لــم يكــن هنــاك حظــر قانــوينّ 	 
عــى الكشــف عــن اســم المتَّهــم. 

ما هي التهم الي نُِسبت إىل المتّهم يف الئحة االتّهام؟	 

ما هو رقم ملّف القضيّة ويف أّي محكمة جرى تداولها؟ 	 

ما هو عدد األشخاص المتورّطني بقتل المغدورة؟	 

هل أُديَن أحد بمقتل المغدورة؟ ما هو احلكم الذي صدر بشأنه؟ 	 

ــة مــن خاللهــا معرفــة التعامــل الشــمويلّ  ــة أعــاله، وُجّهــت أســئلة عاّمــة أرادت اجلمعيّ إضافــة إىل األســئلة العينيّ

ــات، وهــذه األســئلة هــي: مــع ظاهــرة قتــل النســاء العربيّ

ما هو عدد النساء الاليت ُقِتلن يف السنوات العرش األخرية، وما هو عدد النساء العربيّات من بينهّن؟	 

ما هو عدد النساء المفقودات يف السنوات العرش األخرية، وما هو عدد النساء العربيّات من بينهّن؟	 

ــة، ويف 	  ــل نســاء بعاّم ــا قت ــي ُقّدمــت يف الســنوات العــرش األخــرية يف قضاي ــام ال ــح االتّه ــدد لوائ ــا هــو ع م
قضايــا قتــل النســاء العربيّــات بخاّصــة؟

ــة التعامــل مــع قضايــا قتــل النســاء بعاّمــة ومــع قضايــا 	  هــل ثّمــة تعليمــات خاّصــة للرشطــة بشــأن كيفيّ
ــات بخاّصــة؟ قتــل النســاء العربيّ

هــل تتوافــر لديكــم أيّــة تقاريــر داخليّــة خاّصــة عــن موضــوع التحقيقــات بشــأن قتــل النســاء بعاّمــة، 	 
بخاّصــة؟  منهــّن  والعربيّــات 

ردّ الرشطة األّول:

بعــد انتظــار دام قرابــة أربعــة )4( أشــهر، قامــت الرشطــة بإرســال ردّهــا جلمعيـّـة "كيــان" خــالل شــهر آب عــام 2020، 

ونلّخــص يف مــا يــيل أهــّم مــا ورد فيــه:

رفضــت الرشطــة تزويــد اجلمعيّــة بأيّــة معلومــة تخــّص أيّــة قضيّــة عينيّــة، مســتنِدة إىل حّقهــا َوفًقــا لقانــون أ. 

حرّيّــة تــداول المعلومــات بعــدم الزويــد بأيّــة معلومــة تخــّص تحقيقــات الرشطــة واجلهــاز االســتخبارّي 

التابــع لهــا. كمــا ادّعــت الرشطــة أّن تزويدنــا بأجوبــة تتعلّــق بحــاالت قتــل عينيّــة فيــه مســاٌس باحلــّق يف 

ــم نتلــقَّ ردًّا عــى أّي مــن األســئلة  ــاء عــى ذلــك، ل ــة، وهــو مــا يمنعــه القانــون جملــة وتفصيــاًل. بن اخلصوصيّ

ــل الثمــاين واخلمســني )58(.  ــي وجّهناهــا بشــأن حــاالت القت ــة ال العينيّ
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يف مــا يتعلـّـق باألســئلة العاّمــة الــي وُجّهــت للرشطــة، جــرى تزويــد اجلمعيـّـة بعــدد النســاء اليهوديـّـات "وغــري ب. 

اليهوديـّـات" 4 الــاليت ُقِتلــن منــذ عــام 2013:

عدد النساء المقتوالت )عاّم(العام
عدد النساء المقتوالت
 من "غري اليهوديّات" 

2013322

2014224
20152816
20162816
2017219
20182917
20191810

2020168 )حّت تاريخ 2020/07/15(

يف مــا يتعلـّـق بالنســاء المفقــودات، اعرتفــت الرشطــة بــأّن هنــاك 25 امــرأة مفقــودة لــم ُيعــرَث عليهــّن حــّى اليوم. ت. 

لــم تفصــح الرشطــة عــن عــدد النســاء العربيـّـات مــن ُمْجَمل المفقــودات. 

بغيــة احلصــول عــى أّي معلومــة تخــّص لوائــح االتّهــام والمحاكمــات، بمــا يشــمل قــرارات المحاكــم والعقوبات، ث. 

قامــت الرشطــة بتوجيــه جمعيـّـة "كيــان" إىل نيابــة الدولــة ووزارة القضاء. 

ردًّا عــى ســؤال اجلمعيـّـة حــول وجــود تعليمــات داخليـّـة خاّصــة، وتقاريــر حــول كيفيـّـة التعامــل مــع التحقيقــات ج. 

بمقتــل النســاء، أثنــت الرشطــة عــى عملهــا ورصّحــت بأنّهــا تعمــل كّل ما يف وســعها لمحاربة الظاهــرة. وأردفت 

ــة خاّصــة تشــارك فيهــا الرشطــة، وقــد جــرى  أنـّـه يف حــاالت قتــل النســاء بأيــدي أزواجهــّن هنالــك جلنــة وزاريّ

تعيينهــا ابتغــاَء اســتخالص الِعــَب بشــأن جــودة أداء الســلطات المختلفــة قبــل حادثــة القتــل. 

ه الثاني إلى الشرطة التوجٌّ
ــا  ً ــرّة وأرســلت كتاب ــة الكَ ــي طلبْتهــا، فعــاودت اجلمعيّ ــان" بمعظــم المعلومــات ال ــة "كي ــزّود الرشطــة جمعيّ ــم ت ل

ـا إاّل عــن جــزء بســيط مــن  ـا إىل الرشطــة أعربــت فيــه عــن اســتيائها مــن الــردّ الــذي لــم يفصــح عمليًـّ إضافيًـّ

المعلومــات الــي طلبْتهــا، يف الوقــت الــذي كان بإمكانهــا الزويــد بمعلومــات إضافيّــة. بنــاء عــى ذلــك، طلبــت 

ــة مــا يــيل: اجلمعيّ

ــات فقــط أَم يشــمل نســاء أ.  ــه النســاء العربيّ ــا إذا كان القصــد من ــات" وم ــح "غــري اليهوديّ ــح المصطل توضي

أخريــات غــري عربيّــات وغــري يهوديّــات. إعــادة المطالبــة باحلصــول عــى معلومــات دقيقــة حــول النســاء 

العربيّــات. 

4.  راجع الحًقا مطالَبتنا الرشطة توضيح استخدام مصطلح "غري اليهوديّات". 
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المطالَبــة باحلصــول عــى المعلومــات نفســها الــي طلبــت اجلمعيـّـة احلصــول عليهــا يف كتابهــا األّول، دون ذكــر ب. 

أســماء الضحايــا، وذلــك لتفــادي المــّس بحــّق النســاء باخلصوصيـّـة. 

يف مــا يتعلّــق باللجنــة الوزاريّــة، طالبــت اجلمعيّــة أن تعــرف مــن هــم أعضاؤهــا، واحلصــول عــى َمحــارض ت. 

جلســاتها. 

ردّ الرشطة الثاين:

رفضــت الرشطــة مجــدَّدًا تزويــد اجلمعيـّـة بالمعلومــات المطلوبــة، ولــم تكشــف إاّل عــن معلومــات بســيطة إضافيّة. 

اســتخدمت الرشطــة هــذه المــرّة ادّعــاءات قانونيـّـة جديــدة كمــا ييل:

يف مــا يتعلـّـق باســتخدام المصطلــح "غــري اليهوديّــات": قامــت الرشطــة بتســويغ األمــر بادّعــاء حرصهــا عــى أ. 

عــدم المــّس بســمعة جمهــور معــنّي مســتخِدمة الذريعــة الــي يتيحهــا القانــون بالســماح بعــدم الكشــف عــن 

معلومــة معيّنــة إن كان الكشــف عنهــا يشــكّل مساًســا بأمــن الدولــة وســالمة اجلمهــور! لــم توّضــح الرشطــة 

مــن هــي اجلهــة الــي ســتترضّر ســمعتها جــرّاء الكشــف عــن عــدد القتيــالت العربيّــات، ومــا شــأن ذلــك بأمــن 

الدولــة وســالمة اجلمهــور. 

يف كّل مــا يتعلـّـق بعــدد احلــاالت الــي حصلــت فيهــا النســاء يف الســابق عــى أمــر حمايــة مــن الرشطــة ُقبَْيــل ب. 

مقتلهــّن، قالــت الرشطــة إنّهــا ال تملــك بيانــات مــن هــذا القبيــل، وإنّهــا ال تعــاجل مســألة أوامــر حمايــة النســاء 

إاّل بعــد أن يجــري اإلخــالل بهــذه األوامــر. بعبــارة أخــرى، حصــول امــرأة عــى أمــر إبعــاد )للمعتــدي( أو حمايــة 

)مــن المعتــدي( ال تعلــم بــه الرشطــة إاّل بعــد أن يجــري اإلخــالل بهــذا األمــر مــن ِقبــل َمــن يــراد إبعــاده، 

وتقديــم المــرأة شــكوى حــول الموضــوع! عندهــا فقــط تعلــم الرشطــة بوجــود أمــر حمايــة للمــرأة. 

ــاليت قمــن بتقديــم شــكاوى إىل الرشطــة قبــل ت.  رفضــت الرشطــة اإلفصــاح عــن عــدد النســاء المغــدورات ال

ــة المــرأة، األمــر الــذي يمــّس بحّقهــا  ــة أّن عــدد احلــاالت القليلــة قــد يكشــف عــن ُهويّ مقتلهــّن، وذلــك بحجّ

ــة.  ــون يحظــر تســليم معلومــات فيهــا مســاس باحلــّق باخلصوصيّ ــم أّن القان ــة، مــع العل باخلصوصيّ

يف مــا يتعلـّـق بطلــب اجلمعيـّـة معرفــة عــدد احلــاالت الي اشــُتبَِه فيهــا بأقرباء المغــدورة، وجــرى اعتقالهم، ردّت ث. 

الرشطــة بــأّن الموضــوع يتطلـّـب بــذل جهــود وطاقــات كبــرية بســبب عــدم حَْوســبة مثــل هــذه المعلومــات، 

ــون يعفــي  ــا أّن القان ــق، علًم ــات التحقي ــة مــن ملّف ــث يف هــذا يجــري بشــأن معلومــات داخليّ ــا أّن احلدي كم

الرشطــة مــن الكشــف عــن هــذه المعلومــات. 

رفضــت الرشطــة تزويــد اجلمعيـّـة بأيـّـة معلومــات حــول أوامر منــع النرش بحجـّـة أّن المعلومات غري ُمـــحَْوسبة، ج. 

ويتطلـّـب تجميعهــا بــذل مجهــود كبــري، ورصــد الكثــري مــن المــوارد. لــذا، اســتنادًا إىل بنــد يف القانــون يتيــح لهــا 

عــدم الكشــف عــن معلومــات يتطلـّـب الكشــف عنهــا بــذل مجهــود كبــري، رفضــت الرشطــة مطلبنا مجــدَّدًا. 

ــة للحصــول عــى معلومــات تتعلـّـق ح.  دعــت الرشطــة "كيــان" أن تتوجّــه إىل وزارة الرفــاه واخلدمــات االجتماعيّ

ــا اإلفصــاح أيًضــا عــن معلومــات تتعلـّـق باللجنــة  ــة اخلاّصــة، وبذلــك تكــون قــد رفضــت عمليًّ باللجنــة الوزاريّ

عــى الرغــم مــن أنّهــا رشيكــة فيهــا. 
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المعلومــات اجلديــدة الوحيــدة الــي أفــادت بهــا الرشطــة تتعلّــق بســؤالنا عــن طريقــة القتــل واألداة الــي خ. 

اســُتخِدمت يف قتــل النســاء العربيّــات، وهــي التاليــة: 

نساء ُقِتلنالعام 
بأيدي أزواجهّن

نوع السالح 

الذي اسُتخدم للقتل

مقتل نساء

لدوافع مختلفة

نوع السالح

الذي اسُتخدم للقتل

سالح 
عنف أداة حادّةنارّي

جسدّي
سالح 
نارّي

أداة 
حادّة

عنف
جسدّي

201541-312615
201661239225
2017----10514
20182-2-15834
20192-118512
20202-1196-3

ُتظهــر المعلومــات الــي زَّودت بهــا الرشطــة أعــاله أمــرًا الفًتــا بشــأن الفــروق بــني أداِة قتــل النســاء بأيــدي 

أزواجهــّن، واألدواِت األكــرث اســتخداًما حينمــا يكــون القتــل مــن ِقبــل شــخص آخــر. فحســب القائمــة أعــاله، ُقتلــت 

ســّت عــرشة )16( امــرأة بأيــدي أزواجهــّن بــني الســنوات 2015-2020، وكانــت طريقــة القتــل األبــرز هــي العنــف 

اجلســدّي )50% مــن احلــاالت(، يف حــني جــرى اســتخدام أداة حــادّة يف 37.5% مــن احلــاالت، وكان اســتخدام الســالح 

النــارّي األقــّل شــيوًعا، حيــث جــرى اســتخدامه يف 12.5% مــن احلــاالت. التســبّب يف القتــل جــرّاء ممارســة عنــف 

جســدّي يعكــس حجــم التعنيــف الــذي حلــق بالنســاء، والــذي ال يمكــن -حســب تقديرنــا- أن يكــون وليــد اللحظــة 

ــّدة، حــّى  أو اســتثنائيًّا، بــل يعكــس صــورة زوج اعتــاد اســتخدام العنــف اجلســدّي بوتــرية تصاعديـّـة مــن حيــث الشِّ

بلــغ حــّد أن ُتــودي النســاء بحياتهــّن. تكفــي هــذه المعلومــة لوحدهــا مــن أجــل تعزيــز طلــب اجلمعيـّـة معرفــة مــا إذا 

قامــت تلــك النســاء بتقديــم شــكاوى ســابقة ضــّد أزواجهــّن، ومــا هــو الــدور الــذي أخذته الرشطــة حلمايتهّن علًمــا بأّن 

المعطيــات تشــري -عــى مــا يبــدو- أّن القتــل لــم يــأِت مــن فــراغ، أو نتيجــة صــدام حلظــيّ، بــل شــكّل تتويجـًـا لتعنيــف 

أرَُسّي ســابق. وإن نظرنــا إىل قائمــة النســاء الــاليت ُقِتلــن بأيــدي أشــخاص ليســوا أزواجهــّن، نــرى أّن النســبة األعــى 

منهــّن ُقِتلــن بواســطة ســالح نــارّي )50 %(، بينمــا ُقِتلــت 36.5% منهــّن جــرّاء تعنيــف جســدّي، والباقيــات )%12.6( 

بواســطة أداة حــادّة. وقــد يفــرّس شــيوع اســتخدام الســالح النــارّي يف هــذه احلالــة الرغبــة يف التخلـّـص مــن المــرأة 

عــى وجــه الرسعــة، ربّمــا لعــدم وجودهــا اجلســدّي بجــوار القاتــل ألوقــات طويلــة، األمــر الــذي يدفــع الســتخدام أرسع 

وأســهل طريقــة للقتــل، لمجــرّد اللقــاء العــارض والقصــري. مــا دامــت الرشطــة تمتنــع عــن الكشــف عــن خلفيّــة كّل 

حالــة قتــل، فمــن الصعــب جــدًّا التأكـّـد مــن صحـّـة التكّهنــات بشــأن ســبب ضلــوع الســالح النــارّي يف حــاالت القتــل 

بأيــدي مــن هــم ليســوا أزواجـًـا، مقارنــة بعــدم اســتخدامه تقريبـًـا يف حــاالت القتــل بأيــدي األزواج. 
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ه إلى وزارة القضاء التوجٌّ
 يف أعقــاب رفــض الرشطــة تزويــد جمعيّــة "كيــان" بمعلومــات حــول لوائــح االتّهــام الــي ُقّدمــت، واألحــكام الــي 

صــَدرَت -إن صــدرت- ضــّد المجرمــني ومــآل كّل قضيـّـة مــن قضايــا القتــل الـــثماين واخلمســني )58( الــي وقعــت 

ـه إىل وزارة القضــاء ومطالبتهــا بالكشــف  يف فــرتة األعــوام 2015-2020، لــم يتبــقَّ أمــام اجلمعيّــة ســوى التوجُـّ

عــن المعلومــات المطلوبــة. النيابــة العاّمــة يف الدولــة المخّولــة بتقديــم لوائــح اتّهــام بجرائــم القتــل تتبــع لــوزارة 

القضــاء، وهــي أيًضــا ملزمــة بالزويــد بالمعلومــات َوفًقــا لقانــون حرّيّــة تــداول المعلومــات. وعنــد توجُّــه اجلمعيّــة 

ـه بقائمــة تتضّمــن أســماء ثمــاٍن وخمســني )58( امــرأة ُقِتلــن يف فــرتة األعــوام  إىل وزارة العــدل، أرفقنــا التوجُـّ

2015-2020، وطلبنــا معرفــة مــا يــيل:

هل جرى تقديم الئحة اتّهام يف قضيّة قتل المرحومة؟ أ. 

إذا كان قد جرى تقديم الئحة اتّهام، فما هي التهم الي وُجّهت إىل المتّهم/ين؟ ب. 

ما هو رقم ملّف القضيّة المعتَمد يف المحكمة، وأين جرت المحاكمة؟ ت. 

هل انتهت المداوالت القانونيّة؟ ث. 

هل ُعِقدت صفقة بني الدفاع واالدّعاء يف القضيّة؟ ج. 

ما هي العقوبة الي فُرضت عى المتَّهم؟ ح. 

ردّ وزارة القضاء:

رفضــت وزارة القضــاء تزويــد جمعيـّـة "كيــان" بــأّي مــن المعلومــات الــي طلبتهــا، وادّعــت أّن أســماء ضحايــا جرائــم 

القتــل غــري ُمحَْوســبة لديهــا، ولــذا فــإّن الزويــد بالمعلومــات المطلوبــة يعــي العــودة إىل كّل ملــّف مــن ملّفــات 

ــة يف  ــة الضحيّ ــا مــن ُهويّ ــق يدويًّ ــوام 2015-2020، والتحقُّ ــام يف فــرتة األع ــح اتّه ــا لوائ ــي ُقّدمــت فيه ــل ال القت

كّل حالــة. وجــاء يف ردّ النيابــة أّن الفحــص اليــدوّي يســتغرق مــا يعــادل نصــف ســاعة لــكّل ملــّف. واحلديــث يــدور 

بشــأن 514 قضيّــة قتــل متعّمــد ُقدِّمــت فيهــا لوائــح اتّهــام يف هــذه األعــوام، عــالوة عــى ملّفــات قضايــا قتــل مــن 

درجــات أخــرى، مّمــا يعــي تكريــس مــوارد وطاقــات عديــدة ال تســتطيع النيابــة العاّمــة توفريهــا. كذلــك جــاء يف الــردّ 

أّن القانــون يعفــي الــوزارة مــن تجميــع خــاّص للمعلومــات، ويقتــرص واجبهــا عــى توفــري المعلومــات الــي بمتنــاول 

يدهــا، وال تســتوجب بنــاء آليـّـات خاّصــة الســتخالصها. 

هكــذا، وبــكّل بســاطة أعفــت وزارة القضــاء نفســها مــن البــوح بمــا فعلــت يف كّل حالــة قتــل، معفيــة نفســها مســبًقا 

مــن أّي رقابــة جماهرييـّـة عاّمــة، ومــن أّي مســاَءلة قانونيـّـة بشــأن تقديــم الئحــة اتّهــام بقضيـّـٍة مــا، أو عــدم تقديمها، 

وبشــأن ســبب اختيارهــا يف حــاالت معيّنــة بنــود اتّهــام أقــّل خطــورًة مــن القتــل المتعّمــد كمــا حــدث يف الكثــري مــن 

القضايــا )راِجعــوا/ن قضيـّـة ريــم أبــو غانــم أدنــاه(.
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تقديم الْتماس إدارّي إىل المحكمة المركزيّة يف القدس ضّد الرشطة ووزارة القضاء 

ــة "كيــان" االكتفــاء بالمعلومــات الشــحيحة الــي حصلــت عليهــا مــن الرشطــة، ولــم تتقبّــل الذرائــع  رفضــت جمعيّ

الــي قّدمتهــا الرشطــة والنيابــة العاّمــة مــن خــالل اســتغالل الثغــرات القانونيـّـة يف قانــون حرّيـّـة تــداول المعلومــات، 

والبنــود االســتثنائيّة يف القانــون الــي تعفــي يف حاالت معيّنة الســلطات من الكشــف عن المعلومــات الي بحوزتها. 

عارضت اجلمعيّة بشــّدة، يف االلتماس الذي قّدمته، رْفَض الرشطة الزويد بمعلومات دقيقة عن النســاء العربيّات، 

والــزجَّ بهــّن يف فئــة "غــري اليهوديّــات". وطلبــت تدّخــل المحكمــة يك ُتلــزِم الرشطــة بفــرز بياناتهــا عــى نحــٍو يجــري 

فيــه تزويدهــا بالمعطيــات اخلاّصــة تحديــًدا بالنســاء العربيـّـات كمــا هــو احلــال بالنســبة للنســاء اليهوديـّـات. وأعربــت 

ــات ينطــوي عــى تحقــري جماعــيّ  ــات كعربيّ "كيــان" عــن اســتغرابها مــن ادّعــاء الرشطــة أّن تصنيــف النســاء العربيّ

لهــّن يف الوقــت الــذي لــم تــرتدّد الرشطــة يف تعريــف اليهوديـّـات كيهوديـّـات، ولــم تــرَ يف هــذا التصنيــف تحقــريًا لهــّن. 

كذلــك إّن ادّعــاء الرشطــة أّن المجاهــرة بالمعلومــات المتعلّقــة بالنســاء العربيـّـات قــد تمــّس بأمــن الدولة وبســالمة 

اجلمهــور هــو ادّعــاء واٍه، وال أســاس لــه، بــل إنـّـه ينطــوي عــى إهانــة وتحقــري للمجتمــع العــريبّ برّمتــه. 

ــات  ــة أّن اســتخراج المعلومــات يتطلّــب خصيــص مــوارد وطاق ــة العاّم ــاء الرشطــة والنياب ــة إىل هــذا، ادّع إضاف

عديــدة، وعــى نحــو غــري تناســيبّ هــو تغطيــة عــى خلــل، وعــى تقاعــس تنظيمــيّ وإدارّي عــن حَْوســبة المعلومــات 

الــي تتوافــر لديهمــا، والــي تشــكّل لــّب وجوهــر عملهمــا، ومــن واجبهمــا حَْوســبة هــذه المعلومــات يف ظــّل 

قــرارات  مــن  بالكثــري  الْتماســها  "كيــان"  ســندت  األخــري.  الَعقــد  نشــهدها يف  الــذي  التكنولوجيّــة  التطــّورات 

المحاكــم الــي أصدرتهــا المحكمــة العليــا اإلرسائيليّــة والمحاكــم المركزيـّـة، ووُجِّــه فيهــا النقــد إىل أجهــزة تطبيــق 

القانــون لعــدم حَْوســبة معلوماتهــا، واســتغاللها هــذا األمــر لرفــض طلبــات ُتقــدَّم لهــا َوفًقــا لقانــون حرّيـّـة تــداول 

ــة.  ــه مــن أجــل اســتخراج المعلومــات المطلوب ــذي يجــب بذل المعلومــات، وتذرُّعهــا باجلهــد الكبــري ال

عــى  احلصــول  الملحّــة يف  واالجتماعيّــة  اجلماهرييّــة  األهّميّــة  المحكمــة  أمــام  التماســها  "كيــان" يف  عرضــت 

المعلومــات، وال ســيّما يف ظــّل تزايــد أعــداد الضحايــا، والشــعور الســائد بــأّن ســلطات القانــون قــد فقــدت قــدرة 

الــردع، وأنـّـه ثّمــة حاجــة إىل فحــص مصــدر هــذا اإلخفــاق ومســبّباته يف ســبيل تحســني أداء هــذه المؤّسســات، 
ــاة ومقاضاتهــم.5  ــة للنســاء، أَم عــى مســتوى محاســبة اجلن ســواء أكان ذاك عــى مســتوى توفــري احلماي

أمثلة عينّية إلخفاقات الرشطة والنيابة العاّمة

ــرز  ــا يشــكّل أحــد أب ــل فــور حدوثه ــة قت ــة يف كّل قضيّ ــا، أّن عــدم الكشــف عــن المســتجّدات القانونيّ ــا، آنًف ذكرن

المشــاكل الــي يعــاين منهــا اجلمهــور بعاّمــة، وتعــاين منهــا بخاّصــة مؤّسســات المجتمــع المــدينّ الــي تســعى إىل 

إحــداث تغيــري مجتمعــيّ، واجتثــاث ظاهــرة تعنيــف النســاء وقتلهــّن. أبــرز مــا يمكــن الكشــف عنــه -عــى ســبيل 

ــد، ويجــري بموجــب هــذه الصفقــة  المثــال- هــو َعقــد النيابــة والدفــاع صفقــًة يف قضيّــة قتــل بــدأت كقتــل متعمَّ

ــد. لــم نكــن لنطالــب بالكشــف عــن هــذا األمــر  تعديــل الئحــة االتّهــام إىل تهــم أقــّل خطــورة كالقتــل غــري المتعمَّ

5. الْتماس إدارّي )المحكمة المركزيّة يف القدس( 20-12-5634 كيان ضّد الرشطة ووزارة العدل )قيد التداول(. 
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لــوال الشــعور بــأّن النيابــة والدفــاع يعمــالن يف حــاالت قتــل النســاء كمــن ال رقيــب عليهمــا ألّن الضحيّــة قــد 

ُوورَِيــت الــرثى، وفقــدت )يف معظــم احلــاالت( مــن يتحــّدث بلســانها بعــد قتلهــا. معظــم احلــاالت الــي يجــري فيهــا 

توجيــه الئحــة اتّهــام مخّففــة ضــّد المجــرم ال يجــري النــرش عنهــا فــور اتّخــاذ القــرار، بــل يــأيت الكشــف عــن األمــر 

ــات العمــل عــى َثــْي النيابــة عــن قرارهــا، ولــو مــن خــالل  يف الغالــب بمحــض الصدفــة، وبعــد فــوات أوان إمكانيّ

إســماع أصواتنــا المحتجّــة وإلــزام الدولــة المتمثّلــة بالنيابــة بتفســري ســبب عدولهــا عــن المطالبــة بإدانــة المتَّهــم 

ــد واالكتفــاء بتهــم أقــّل خطــورة. هــذا مــا حصــل يف قضيـّـة المرحومــة ريــم أبــو غانــم والمعلومــات  بالقتــل المتعمَّ

الــي رََشــحت عــن قــرار إطــالق رساح أحــد إخوتهــا الذيــن قامــوا بتخديرهــا وخطفهــا وقتلهــا ودفنهــا، عــى نحــِو مــا 

سنَســوق يف مــا ســيأيت. 

إطالق رساح مبكّر ألحد قَتلة المرحومة ريم أبو غانم، ورفض النيابة العاّمة االستئناف عىل القرار 

ــر عــن  قــرّرت جلنــة اإلفراجــات المبكّــرة يف ســجن الرملــة يــوم الـــ 14 مــن ترشيــن األّول عــام 2020 اإلفــراج المبكّ

ــجن الفعــيلّ  الســجني محّمــد أبــو غانــم الــذي أديــن بقتــل شــقيقته ريــم أبــو غانــم عــام 2006 وحُِكــم عليــه بالسَّ

لمــّدة 20 عاًمــا بتهمــة القتــل غــري المتعّمــد، ولــم يكــن أّي شــخص عــى درايــة بموضــوع تعديــل الئحــة االتّهــام. 

وبعــد مراجعــة قــرار جلنــة اإلفــراج المبكـّـر، اتّضــح أنـّـه قــد جــرى شــطب 5 ســنوات ونصــف مــن احلكــم الصــادر بحــّق 

الســجني، وجــرى اســتبدالها بالمشــاركة بنشــاطات تأهيليّــة خــارج الســجن. وُيســتَدّل مــن محــرض اجللســة أيًضــا 

أّن النيابــة العاّمــة عارضــت إطــالق رساح الســجني، إاّل أنّهــا لــم تقــّدم أّي اعــرتاض أو اســتئناف ضــّد قــرار إطــالق 

رساحــه. 

احتجّــت جمعيّــة "كيــان" عــى اإلفــراج المبكّــر عــن قاتــل المرحومــة ريــم أبــو غانــم، وطالبــت النيابــة بتقديــم 

ــد وإخوتــه الثالثــة  ــدم محّم ــرة إيّاهــا ببشــاعة جريمــة قتــل المرحومــة، حيــث أْق اســتئناف ضــّد هــذا القــرار مذكّ

عــى قتــل المغــدورة بعــد تخطيــط مــدروس ومســبق، فقامــوا بخطفهــا وقتلهــا ودفنهــا يف حفــرة أَعّدوهــا مســبًقا. 

ومثّلــت حالــة مقتــل ريــم آنــذاك مثــااًل واضحـًـا المــرأة الذَْت بالفــرار مــن البيــت بعــد أن عانــت مــن تهديــدات إخوتهــا، 

لتقــوم الرشطــة بإرجاعهــا إىل إخوتهــا بعــد اقتناعهــا بوعودهــم الكاذبــة للرشطــة بعــدم المســاس بها. وصلــت ريم مع 

الرشطــة إىل بيــت أحــد إخوتهــا والــذي مــن المفــرتض أن يكــون البيــَت اآلمــن، ليتّضــح فيمــا بعــد أّن أخاهــا هــذا كان 

متآمــرًا مــع بــايق إخوتــه لقتلهــا. وألســباب غــري مفهومــة حــّى يومنــا هــذا بّدلــت النيابة تهمــة القتل مع ســبق اإلرصار 

ــا  ــاق مــع المتّهمــني، فأصــدرت المحكمــة ضّدهــم أحكاًم ــت إىل اتّف ــد؛ وتوّصل والرتّصــد بتهمــة القتــل غــري المتعّم

مخّففــة بــداًل مــن عقوبــة الســجن مــدى احليــاة. 

ــل "كيــان" يف القضيـّـة بعــد أن تأكـّـدت مــن مســاندة العائلــة ألبنائهــا ومطالبتهــا بإطالق رساحهــم، ما يعي  جــاء تدخُّ

ــة إىل التحــّدث باْســم المرحومــة ومعارضــة  ــا لصــوت المغــدورة، وكأنـّـه ال صــوت لهــا، مّمــا دفــع اجلمعيّ تغييبًــا تامًّ

إطــالق رساح أخيهــا. فــال ُيعَقــل أن يقتــل األشــّقاء أختهــم مــع ســبق اإلرصار والرتّصــد، ويعانقــون احلرّيّــة الــي 

اســتكرثوها عليهــا بعــد خمــس عــرشة )15( ســنة. تجاهلــت نيابــة الدولــة توجّهــات "كيــان"، وجــرى اإلفــراج المبكّــر 

عــن القاتــل دون أّي اعــرتاض مــن قبــل النيابــة. 
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إخفاق الرشطة ومكتب اخلدمات االجتماعّية يف توفري احلماية الالزمة للنساء

َيكــرث احلديــث يف حــاالت قتــل عديــدة عــن وجــود مــؤرّشات أّوليـّـة يمكنهــا التنبـّـؤ بإمكانيـّـة قتــل المــرأة إن لــم توفَّر لها 

احلمايــة الالزمــة مــن قبـَـل الســلطات المعنيـّـة، وعــى رأس هــذه الســلطات الرشطــُة ومكاتــُب اخلدمــات االجتماعيـّـة. 

تســرتُّ الرشطــة عــى احلــاالت الــي َقّدمــت فيهــا النســاء شــكاوى ســابقة ال يــأيت مــن فــراغ، ويكفــي أن نشــري إىل 

احلــاالت الــي طرقــت بهــا المــرأة بــاب الرشطــة والمؤّسســات األخــرى لغــرض احلصــول عــى احلمايــة، وُقتلــت يف مــا 

بعــد، ليشــكّل األمــر وصمــة عــار عــى جبــني الرشطــة الــي تخاذلــت ولــم تقــم بواجبهــا بتوفــري احلمايــة للمــرأة وإبعــاد 

اخلطــر عنهــا. كان مــن أبــرز األمثلــة الــي عاجلتهــا جمعيـّـة "كيــان" كانــت قضيـّـة مقتــل الســيّدة وفــاء عباهــرة. 

عّممــت وســائل اإلعــالم يف الســادس عــرش مــن شــهر ترشيــن الثــاين يف العــام المنــرصم )2020( خــب مقتل الســيّدة 

وفــاء عباهــرة )وهــي أّم خلمســة أوالد، مــن مدينــة عرّابــة( يف وســط المدينــة يف وضــح النهــار. وقــد أظهــرت الكامــريات 

الــي رصــدت مــكان اجلريمــة أّن طليــق المرحومــة اصطــدم بســيّارتها بواســطة ســيارته وخــرج منهــا مرسًعــا باتّجــاه 

المرحومــة ليقــوم بطعنهــا يف كّل أنحــاء جســدها أمــام أعــني المــارّة وأَرْداهــا قتيلــة. فــرّ المجــرم هاربـًـا مــن مــكان 

وقــوع اجلريمــة وأعلنــت الرشطــة أنّهــا بــارشت البحــث عنــه. لقيــت قضيّــة مقتــل الســيّدة عباهــرة اهتماًمــا إعالميًّــا 

ــني المرحومــة والرشطــة  ــة لمكالمــات ب ــات لوســائل اإلعــالم لتســجيالت صوتيّ ــك يف أعقــاب ترسيب ــا، وذل خاصًّ

ــك تواصلــت "كيــان"  ــة الالزمــة لهــا وســط اســتخفاف الرشطــيّ بشــكاواها. كذل تشــتي فيهــا عــدم توفــري احلماي

ــة يف توفــري  ــة عــن إخفــاق مكاتــب الشــؤون االجتماعيّ مــع عائلــة المغــدورة، واســتمعت منهــا إىل تفاصيــل إضافيّ

اخلدمــات الالزمــة للمرحومــة وأوالدهــا، ومــن ضمنهــا عــدم بــذل المســاعي لتوفــري احلمايــة لهــا ولبناتهــا تحديــًدا مــن 

تعنيــف األب. لــذا تقّدمــت "كيــان" برســالة إىل المستشــار القضــايئّ للحكومــة وإىل وزيــر األمن الداخــيلّ ووزير الرفاه 

ــة يف توفــري  ــة بتعيــني جلنــة لتقــيّص إخفاقــات الرشطــة ومكتــب اخلدمــات االجتماعيّ ــة، مطالِب واخلدمــات االجتماعيّ

احلمايــة للمرحومــة وفــاء الــي لــم تــرتك بابـًـا إاّل طرقتــه طلبـًـا للمســاعدة واحلمايــة مــن ســطوة وتعنيــف طليقهــا. ويف 

الــردّ األّويلّ الــذي وصــل مؤّخــرًا مــن مكتــب المستشــار القضــايئّ للحكومــة، أُبلِغــت اجلمعيـّـة أّن المستشــار القضــايئّ 

ال يملــك صالحَيــة تعيــني أّي نــوع مــن اللجــان، وأنـّـه يجــب انتظــار ردّ وزيــر األمــن الداخــيلّ ووزيــر الرفــاه واخلدمــات 

االجتماعيّــة. ُيْذكَــر أنـّـه لــم يصلنــا حــّى اآلن أّي ردّ مــن الــوزارات المختلفــة. 
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ال شــّك يف أّن التجربــة المتواضعــة يف العمــل مقابــل ســلطات تطبيــق القانــون، ســواء أكانــت تلــك هــي الرشطــة 

أم النيابــة العاّمــة، أظهــرت اخللــل البنيــوّي يف هــذه األجهــزة والمتمثـّـل بالتســرّت التــاّم عــى معطيــات ُتلْقــي الضــوء 

ــة معلومــة حــول هــذا  ــات. رفــُض اإلفصــاح عــن أيّ ــل النســاء العربيّ ــة ظاهــرة قت عــى جــودة أدائهمــا يف محارب

ــة محاولــة  ــة عــى أدائهــا وصــّد أيّ الموضــوع بذرائــع غــري مقنعــة هــو الطريقــة األســهل حلجــب الرقابــة اجلماهرييّ

لمســاَءلة قانونيّــة يف هــذا الصــدد. إحجــام أّي ســلطة عــن كشــف معلومــات متعلّقــة بجوهــر عملهــا هــو مدعــاة 

كافيــة إلثــارة الشــكوك بشــأن أدائهــا ومــدى ِجّديّــة تعاملهــا مــع القضيّــة. غيــاب الشــّفافيّة يمنعنــا كمؤّسســات 

ــة  ــل المســبّبات احلقيقيّ ــة تحلي ــل النســاء، ومحاول يف المجتمــع المــدينّ مــن تقــيّص أســباب تفاقــم ظاهــرة قت

ــة جلوانــب معيّنــة يف حالــَيْ قتــل عينيّتــني  إلخفــاق ســلطات تطبيــق القانــون يف ردع المجرمــني. معاجلتنــا األّوليّ

أظهــرت إخفاقــات عديــدة تســتوجب التوّقــف عندهــا والمطالَبــة بالمحاَســبة وإحــداث تغيــريات جذريّــة. نفــرتض 

جــداًل أّن إخفاقــات مشــابهة قــد حصلــت )وتحصــل( يف قضايــا قتــل عديــدة لــن نســتطيع اســتيضاحها مــا دامــت 

ــا عــى  الســلطات تواصــل التســرّت عــى معلومــات أساســيّة يحــّق للجمهــور االّطــالع عليهــا يك يــؤدّي دَوره رقيبً

ــة حمايــة النســاء، وتوفــري البيــوت اآلمنــة لهــا، وإبعــاد المخاطــر  ــة الــي أوكلــت صالحَي عمــل الســلطات التنفيذيّ

عنهــا، ومحاســبة المجرمــني عــى نحــو يتناســب مــع خطــورة أعمالهــم دون أّي تســهيالت. نــورد يف مــا يــيل بعــض 

التوصيــات الــي يجــب برأينــا تبنّيهــا مــن أجــل تطويــر آليـّـات الرقابــة عــى المؤّسســات مــن جهــة، وتوفــري مســاحة 

أكــرث أمانـًـا للنســاء مــن جهــة أخــرى:

إلــزام الرشطــة بحَْوســبة جميــع المعطيــات المتعلّقــة بقتــل النســاء، وتبويبهــا َوفًقــا لمعطيــات الُهويّــة، . 1

والســّن، والقومّيــة، واحلالــة االجتماعّيــة؛

إلــزام النيابــة العاّمــة بحَْوســبة أســماء النســاء ضحايــا القتــل وتبويبهــا َوفًقــا لمعطيــات الُهويـّـة، والســّن، . 2

والقومّيــة، واحلالــة االجتماعّيــة؛

إلــزام الرشطــة بتوثيــق وحَْوســبة جميــع المعطيــات المتعلّقــة بأوامــر منــع النــرش المســتصَدرة بعاّمــة، . 3

ويف قضايــا قتــل النســاء بخاّصــة؛

إلــزام اجلهــاز القضــايئّ بإبــالغ الرشطــة بــكّل أمــر حمايــة َيصــدر لصــاحل أّي متقــاٍض بعاّمــة، ولصــاحل النســاء . 4

بخاّصة؛

بناء آلّية تواُصل بوترية عالية للرشطة مع كّل امرأة صدر لصاحلها أمر حماية من قبل المحكمة؛. 5

تبيّن وسيلة األصفاد اإللكرتونّية اليت تنبّه الرشطة عند اقرتاب المعتدي إىل المرأة المحمّية؛. 6

منــح المؤّسســات النســويّة مكانــة قانونّيــة يف اإلجــراءات المتعلّقــة بقتــل النســاء، وال ســّيما يف احلــاالت . 7

الــيت ال يتواجــد فيهــا منــدوب/ة عــن الضحّيــة؛

تعزيــز التواصــل بــني الرشطــة والنيابــة العاّمــة مــع أفــراد عائــالت النســاء المغــدورات لتفّقــد أحوالهــم، . 8

وموافاتهــم بالمســتجّدات القانونّيــة المتعلّقــة بجريمــة القتــل.

تلخيص وتوصيات 
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عــى الرغــم مــن اإلمكانيـّـات المتاحــة، فــإّن القانــون الــدويلّ حلقــوق اإلنســان لــم يحّقــق مبتغــاه ووعــوده دائًما، وهو 

مــا تْمكــن مالحظتــه بوضــوح يف ســياق االحتــالل اإلرسائيــيلّ غــري القانــوينّ، ونظــام التميــز الُمَمأَْســس. فبعــد 

عقــود مــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان والقانــون الــدويلّ اإلنســاينّ، مــا زالــت إرسائيــل ُتفلـِـُت مــن العقــاب، بــل إنّهــا 

تحصــل عــى الدعــم يف كثــري مــن األحيــان. يف المقابــل، توفـّـر التطــّورات األخــرية، وال ســيّما قــرار المحكمــة اجلنائيّة 

الدوليّــة فتــح تحقيــق حــول جرائــم احلــرب الــي ارُتِكبــت يف الضّفــة الغربيّــة والقــدس الرشقيّــة وقطــاع غــزّة منــذ 

ــا أاّل نحبــس أنفاســنا. يف العــام 1979، أي  ــا كفلســطينينّي َتعلّمن ــر ســببًا للتفــاؤل احلــِذر، إاّل أنّن العــام 2014، توفّ

قبــل 42 عاًمــا، انضّمــت إرسائيــل إىل االتّفاقيـّـة الدوليـّـة للقضــاء عــى جميــع أشــكال التميــز العنــرصّي. ويف ظــّل 

انضمامهــا إىل معظــم معاهــدات حقــوق اإلنســان األساســيّة منــذ عــام 1991، بمــا يف ذلــك اتّفاقيّــة القضــاء عــى 

جميــع أشــكال التميــز العنــرصّي، ترتتّــب عــى إرسائيــل الزامــات قانونيّــة بموجــب اتّفاقيّــة مناهضــة التعذيــب، 

)وغــريه مــن رضوب المعاملــة أو العقوبــات القاســية، أو الال_إنســانية، أو المهينــة(، وبموجــب الميثــاق الــدويلّ 

ــة،  ــة والثقافيّ ــة واالجتماعيّ ــدويلّ اخلــاّص باحلقــوق االقتصاديّ ــاق ال ــة والسياســيّة، والميث اخلــاّص باحلقــوق المدنيّ

واتّفاقيّــة حقــوق الطفــل، واتّفاقيّــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة، واتّفاقيّــة القضــاء عــى جميــع أشــكال 

التميــز ضــّد المــرأة )"ســيداو"(. بَْيــَد أنّنــا جميعنــا نعلــم أّن االنضمــام إىل االتّفاقيّــات والمعاهــدات اآلنــف ذكرهــا 

لــم يفتــح حقبــة جديــدة مــن المســاَءلة والعدالــة والمســاواة. بــل عــى العكــس مــن ذلــك، شــهدت العقــود األخــرية 

تصاعــًدا يف انتهــاكات حقــوق اإلنســان داخــل اخلــّط األخــرض، ويف الضّفــة الغربيّــة والقــدس وِقطــاع غــزّة.

يجــدر بــكّل مــن يســعون إليجــاد أدوات ومقارَبــات مالئمــة للنهــوض بحقــوق الفلســطينينّي/ات يف فــرتات 

ــدويلّ حلقــوق اإلنســان. يف ســياق  ــون ال ــم، يجــدر بهــم أن ينعمــوا النظــر يف قيمــة القان ــف المتفاق اجلمــود والعن

العنــف الموجَّــه ضــّد النســاء الفلســطينيّات المواطنــات يف إرسائيــل، والقائــم عــى النــوع االجتماعــيّ، ثّمــة ُشــحّ 

يف الوقــت ويف المــوارد المتاحــة، ولــذا ثّمــة أهّميّــة حاســمة لكيفيّــة تكريســنا جهودنــا ولَمواضــع هــذا التكريــس. 

ــة،  يف الصفحــات التاليــة، سأســعى إىل توضيــح الفائــدة الــي ُتْجــىن مــن القانــون الــدويلّ حلقــوق اإلنســان بعاّم

ومــن اتّفاقيّــة "ســيداو" بخاّصــة، وســأقّدم -خــالل قيامــي بذلــك- لمحــة عاّمــة عــن االتّفاقيّــة وارتباطهــا بالعنــف 

ــل  ــا إرسائي ــي أخذته ــة ال ــلٌ لاللزامــات القانونيّ ــك تحلي ــيّ ضــّد النســاء. ســَيْتبع ذل ــوع االجتماع ــم عــى الن القائ

عــى عاتقهــا بموجــب انضمامهــا إىل اتّفاقيّــة "ســيداو" وتطبيقهــا لبنودهــا. ســيتبع هــذا التحليــَل توصيــٌف 

مقتَضــب للطــرق والوســائل المتاحــة أمــام الناشــطات والُمداِفعــات عــن حقــوق اإلنســان والمجموعــات النســويّة 

الســتخدام االتّفاقيـّـة يف ســبيل النهــوض بالمســاواة اجلندريـّـة، ومناهضــة العنــف اجلنــدرّي الممــارَس ضــّد النســاء 

الفلســطينيّات المواطنــات يف إرسائيــل.

أهّم ما جاء يف االتّفاقّية "سيداو"

ُتعتــَب اتّفاقيّــة "ســيداو" )الــي تبّنتهــا اجلمعيّــة العاّمــة لألمــم المتحــّدة يف الـــ 18 مــن كانــون األّول عــام 1979 

ــة شــموليًّة مــن حيــث التمحــُور  ــات الدوليّ ودخلــت حــّز التنفيــذ يف الثالــث مــن أيلــول عــام 1981( أكــرثَ االتّفاقيّ

مقّدمة
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يف حقــوق النســاء. ويف المعتــاد، يشــار إىل اتّفاقيّــة "ســيداو" بأنّهــا تمنــح "الرشعيّــة الدوليّــة حلقــوق النســاء"، 

حيــث إنّهــا تتبــىّن تعريًفــا موّســًعا للتميــز ضــّد المــرأة، وهــو: "أّي تفرقــة أو اســتبعاد أو تقييــد يتــّم عــى أســاس 

َّْيــُل مــن االعــرتاف للمــرأة، عــى أســاس َتســاوي الرجــل والمــرأة، بحقــوق  اجلنــس، ويكــون مــن آثــاره أو أغراضــه الن

اإلنســان واحلرّيّــات األساســيّة يف المياديــن السياســيّة، واالقتصاديّــة، واالجتماعيّــة، والثقافيّــة، والمدنيّــة، أو يف 

أّي ميــدان آخــر، أو إبطــال االعــرتاف للمــرأة بهــذه احلقــوق أو تمتُّعهــا بهــا وممارســتها لهــا، بغــّض النظــر عــن حالتهــا 

الزوجيّــة".6 ُتعــدِّدُ االتّفاقيّــُة يف بنودهــا التســعة والعرشيــن الــي َتــيل التعريــف حقــوَق النســاء، وتوفّــر إطــارًا 

ــة،  ــة والوثائــق الداعمــة لهــا تعــزّز المســاواة الشــكليّة واجلوهريّ يمكّــن الــدوَل مــن ضمــان هــذه احلقــوق. االتّفاقيّ

وتســعى لمعاجلــة التميــز المبــارش والتميــز غــري المبــارش، باإلضافــة إىل توفــري ضمــان كامــل وفاعــل حلقــوق 

النســاء وحرّيّاتهــّن األساســيّة.7  وعليــه، فــإّن االتّفاقيّــة ال تكفــل المســاواة القانونيّــة فحســب، بــل تكفــل أيًضــا 

المســاواة بتطبيقاتهــا عــى أرض الواقــع.

ــة ال تتطــرّق إىل العنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــيّ ضــّد المــرأة عــى نحــٍو رصيــح،  عــى الرغــم مــن أّن االتّفاقيّ

فــإّن توصيــات عاّمــة الحقــة صــادرة عــن جلنــة "ســيداو" تشــري بوضــوح أّن العنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــيّ 

ضــّد المــرأة يمثّــل أحــد أشــكال التميــز ضّدهــا. تشــري التوصيــة العاّمــة )12(8 إىل أّن "المــوادّ 2، 5، 11، 12، 16 مــن 

االتّفاقيـّـة تتطلـّـب مــن الــدول األطــراف اتّخــاذ خطــوات حلمايــة النســاء مــن العنــف بأشــكاله كافـّـة داخــل العائلــة، 

ِّط اللجنــة الضــوء  ــة. ويف التوصيــة العامــة )19(،9 ُتســل ويف مــكان العمــل أو أّي مجــال آخــر مــن احليــاة االجتماعيّ

عــى ارتبــاط العنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــيّ ضــّد المــرأة بســياق االتّفاقيّــة، مشــريًة أّن: "العنــف القائــم عــى 

النــوع االجتماعــيّ هــو شــكل مــن أشــكال التميــز الــذي يعيــق عــى نحــٍو ِجــّدّي قــدرَة النســاء عــى التمتـّـع باحلقــوق 

واحلرّيـّـات عــى َقــدم المســاواة مــع الرجــال". توّضــح اللجنــة يف التوصيــات العاّمــة تعريــَف االتّفاقيـّـة للتميــز ضــّد 

المــرأة، وتشــري رصاحــًة أنـّـه "يتضّمــن العنــَف القائــم عــى النــوع االجتماعــيّ، أي العنــف الموجَّــه ضــّد المــرأة بكونهــا 

امــرأة، أو ذاك الــذي يؤثّــر عــى المــرأة عــى نحــٍو مضاعــف. العنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــيّ يشــمل األفعــال 

الــي ُتلِحــق األذى، أو تتســبّب يف المعانــاة اجلســديّة، أو العقليّــة، أو اجلنســيّة، والتهديــد بمثــل هــذه األفعــال، 

واإلكــراه، وغــري ذلــك مــن أشــكال احلرمــان مــن احلرّيـّـة". وتؤكـّـد اللجنــة عــى أمــرٍ بالــغ األهّميـّـة بشــأن التدابــري الــي 

ــدول األطــراف إىل اتّخــاذ جميــع التدابــري  ــة ال ــة، أال وهــو: "تدعــو االتّفاقيّ ــة اتّخاذهــا لتطبيــق االتّفاقيّ عــى الدول

المناســبة للقضــاء عــى التميــز ضــّد المــرأة مــن جانــب أّي شــخص أو منّظمــة أو مؤّسســة"، موّضحــًة بذلــك أّن 

ــن  ــيّ ضــّد النســاء تشــمل الفضاءي ــوع االجتماع ــم عــى الن ــف القائ ــدول األطــراف يف مناَهضــة العن الزامــات ال

العــاّم واخلــاّص. إلعطــاء مضمــون إضــايفّ لهــذا التوضيــح، تدعــو التوصيــة العاّمــة )19( الــدوَل األطــراف إىل اتّخــاذ 

6. يمكن االّطالع عى النّص الكامل التّفاقيّة القضاء عى جميع أشكال التميز ضّد المرأة باللغة العربيّة.

7. يف التوصيــة العاّمــة "25"، تقــّدم جلنــة "ســيداو" تعريًفــا أكــرث تفصيــاًل حــول المطلــوب يف إطــار المســاواة الموضوعيّــة: "يف نظــر اللجنــة، إّن نهــج المســاواة 
القانونيّــة أو البامجيّــة ليــس كافًيــا لوحــده لتحقيــق المســاواة الفعليّــة للنســاء مــع الرجــال، والــي تفرّسهــا اللجنــة عــى شــاكلة المســاواة الموضوعيّــة. باإلضافــة 
ــان  ــكايف ضم ــري ال ــج. مــن غ ــق المســاواة يف النتائ ــة لتحقي ــة داعم ــّن يف بيئ ــة متســاوية، وأن يجــري تمكينه ــة تتطلّــب أن تعطــى النســاء بداي إىل هــذا، االتّفاقيّ
ــة وتلــك الــي يجــري فرضهــا بفعــل المجتمــع والثقافــة.  معاملــة النســاء بشــكل مماثــل لمعاملــة الرجــال، بــل يجــب األخــذ بعــني االعتبــار االختالفــات البيولوجيّ
يف ظــّل ظــروف معيّنــة، ســتكون هنــاك حاجــة إىل معاملــة غــري متطابقــة للنســاء والرجــال مــن أجــل معاجلــة هــذه االختالفــات. الســعي لتحقيــق هــدف المســاواة 

ّــب أيًضــا إســرتاتيجيّة فّعالــة تهــدف إىل التغلـّـب عــى نقــص تمثيــل المــرأة وإعــادة توزيــع المــوارد والســلطة بــني الرجــال والنســاء".  ــة يتطل الموضوعيّ

8 رابط التوصية العامة رقم 12، الدورة الثامنة، 1989، العنف ضد المرأة متاحة باللغة اإلنكلزية. 

9.  التوصية العامة رقم 19، الدورة احلادية عرشة، 1992، العنف ضد المرأة متاحة باللغة اإلنكلزية.

https://bit.ly/3lYj0yo
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm.htm#recom12 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCEDAW%2fCSS%2fISR%2f29301&Lang=en
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إجــراءات ضــّد العنــف األرُسّي، وتحديــد معالــم "المواقــف والعــادات والممارســات" الــي تســهم يف العنــف ضــّد 

المــرأة، والعمــل عــى معاجلتهــا، ورصــد ومعاجلــة التحــرّش اجلنــيّ، وتأســيس خدمــات مســاندة لضحايــا العنــف 

القائــم عــى النــوع االجتماعــيّ، وضمــان وصــول النســاء الريفيّــات إىل هــذه اخلدمــات. تؤكّــد التوصيــة أيًضــا عــى 

أهّميّــة "التدابــري الرضوريّــة للتغلّــب عــى العنــف األرُسّي"، بمــا يف ذلــك "العقوبــات اجلنائيّــة عنــد الــرضورة"، َو 

ــم النفــيّ،  ــأوى، والدع ــري الم ــك توف ــا يف ذل ــف المــزيلّ، بم ــا العن ــان أمــن وأمــان ضحاي ــم اخلدمــات لضم "تقدي

وبرامــج إعــادة التأهيــل"، َو "برامــج إعــادة التأهيــل لمرتكــيب العنــف المــزيلّ". 

يف العــام 2017، أصــدرت جلنــة "ســيداو" التوصيــة العاّمــة )35(،10 الــي انبنــت عــى التوصيــة العاّمــة )19(، وتســعى 

ــوع االجتماعــيّ ضــّد النســاء". ويف هــذا الصــدد،  ــم عــى الن ــف القائ ــة إىل التعجيــل يف "القضــاء عــى العن التوصي

تحــّدد التوصيــة بوضــوح أكــب الزامــات الــدول األطــراف تجــاه االتّفاقيـّـة، وتفّصــل التوصيــات يف جميــع المجاالت 

الــي يجــب عــى الــدول األطــراف اتّخــاذ اإلجــراءات فيهــا، بمــا يف ذلــك "إجــراءات ترشيعيّــة عاّمــة"، َو "الوقايــة"، َو 

"احلمايــة"، َو "المالحَقــة والمعاَقبــة"، َو "التعويضــات"، َو "التنســيق والرصــد وجمــع البيانــات"، َو "التعــاون الــدويلّ".

تطبيق اتّفاقّية "سيداو" من قبل دولة إرسائيل

قامــت إرسائيــل بالتوقيــع عــى اتّفاقيـّـة "ســيداو" يف 1980/7/17، مشــريًة بذلــك رســميًّا إىل اســتعدادها لالنضمــام 

إىل المعاهــدة والزامهــا باالمتنــاع عــن مخالفــة مبادئهــا. وبعــد أحــد عــرش عاًمــا )يف 1991/10/3 عــى وجــه التحديد(، 

صّدقــت إرسائيــل عــى االتّفاقيـّـة، وبقيامهــا بذلــك قطعــت عــى نفســها تعّهــدات باتّخــاذ جميــع التدابــري المناِســبة 

والالزمــة للقضــاء عــى التميــز ضــّد المــرأة، بمــا يف ذلــك العنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــيّ ضــّد النســاء. إاّل أنـّـه 

نظــرًا لمنهــج إرسائيــل القانــوينّ المثنــوّي،11 ال يجــري تضمــني االتّفاقيـّـة تلقائيًّــا يف القانــون اإلرسائيــيّل، بــل ثّمــة 

ــان )الكنيســت(  ــيّ للبلم ــدأ توجيه ــة كمب ــك، تعمــل االتّفاقيّ ــا مــن خــالل الترشيعــات. ومــع ذل رضورة إلدماجه

ــّي وتطويــر ترشيعــات وسياســات لمناهضــة التميــز ضــّد المــرأة، وكذلــك  ــزِم اجلســَمنْي عــى تب واحلكومــة، وُتل

تســتطيع المحاكــم اإلرسائيليـّـة أيًضــا أخــذ بنــود االتّفاقيـّـة باالعتبــار يف تداوالتهــا. عنــد التصديــق عــى االتّفاقيـّـة، 

أعلنــت إرسائيــل أنّهــا ال تعتــب نفســها ملزمــة بالفقــرة األوىل مــن المــادّة )29( الــي تســمح بإحالــة اخلالفــات بــني 

الــدول األطــراف إىل محكمــة العــدل الدوليّــة.

وعــى غــرار اتّفاقيـّـات حقــوق اإلنســان الدوليـّـة األخــرى، تقــوم جلنــة مــن اخلــباء برصــد ومتابعــة تطبيــق االتّفاقيـّـة 

مــن ِقبـَـل الــدول األطــراف. ولتيســري هــذه العمليـّـة، تقــّدم الدول األطــراف تقاريرَ دوريًّة بشــأن التدابــري الترشيعيّة 

ــة.  والسياســاتيّة الــي جــرى َتبَنّيهــا للقضــاء عــى التميــز ضــّد المــرأة، والدفــع ُقُدًمــا يف اتّجــاه المســاواة اجلوهريّ

َوفًقــا إلجــراءات اتّفاقيـّـة "ســيداو"، قّدمــت إرسائيــل للّجنــة -منــذ انضمامهــا إىل االتّفاقيـّـة عــام 1991 - تقاريــرَ مــرّة 

كّل أربــع ســنوات، وســلّطت فيهــا الضــوء عــى التدابــري الترشيعيـّـة والسياســاتيّة اجلزئيـّـة الــي اعتمدتهــا لمعاجلــة 

التميــز ضــّد المــرأة، وبدرجــة أقــّل، عــى التطــّورات الميدانيّــة الفعليّــة. باإلضافــة إىل تقاريــر الــدول، تســتقبل 

10. التوصية العاّمة 35.

mailto:https://bit.ly/2PgOROV  :11. يمكن االّطالع عى تعريف النهج القانوين المثنوّي من موسوعة ويكيبيديا عْب الرابط التايل
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اللجنــة "تقاريــر ظــّل"، موفِّــرًة بذلــك فرصــة للمجتمــع المــدينّ لتقديــم وجهــات نظــره ووضــع تحّديــات أمــام الرواية 

الرســميّة للدولــة. كعضــو يف مجموعــة العمــل حــول مكانــة النســاء الفلســطينيّات المواطنــات يف إرسائيــل،12 

ــة ونســويّة أخــرى إىل اللجنــة تقريــرًا يســلّط الضــوء عــى  قّدمــت "كيــان – تنظيــم نســوّي" ومؤّسســات حقوقيّ

األخطــاء واإلغفــال والتقصــري، واألمــور الــي اســُتثنِيْت كمحــاوالت للتقليــل مــن شــأن انتهــاكات الدولــة.13 انتقدت 

مجموعــة العمــل -يف جميــع تقاريرهــا- تقاريــر إرسائيــل بســبب اســتثنائها للنســاء الفلســطينيّات مواطنــات 

إرسائيــل، كوســيلة للتعتيــم عــى التميــز المنهــيّ وتأثــريه المضاَعــف عــى المــرأة الفلســطينيّة.

يف تــداوالِت جلنــة "ســيداو" الرســميِّة مــع دولــة إرسائيــل، عكســت هــذه اللجنــة العديــد مــن المخــاوف الــي أعربــت 

عنهــا منّظمــات المجتمــع المــدينّ. ويف تقريــر إرسائيــل األخــري، أعربــت اللجنــة عــن قلقهــا )وقّدمــت توصياتهــا( 

بشــأن عــدد مــن المجــاالت، بمــا يف ذلــك مــا حــول الطبيعــة المحــدودة والضيّقــة لقانــون األســاس: كرامــة 

ــة المختلفــة يف مســألة مناهضــة العنــف القائــم عــى  اإلنســان وحرّيّتــه؛ وغيــاب التنســيق بــني الــوزارات احلكوميّ

النــوع االجتماعــيّ ضــّد المــرأة؛ وتأثــري قانــون القوميـّـة؛ وتأثــري هــدم المنــازل عــى النســاء؛ وانتشــار تعــدُّد الزوجــات 

والــزواج المبكّــر والعنــف اجلنــيّ والمــزيلّ يف صفــوف الفئــات المهّمشــة؛ وغيــاب الوعــي العــاّم حــول حقــوق 

النســاء المكفولــة ضمــن اتّفاقيـّـة "ســيداو".14 تحــّدت اللجنــة يف جميــع مداَوالتهــا الرســميّة تحفُّــظ إرسائيــل عــى 

ــري المناِســبة للقضــاء عــى التميــز ضــّد المــرأة  ــاذ "جميــع التداب ــدول األطــراف إىل اتّخ ــي تدعــو ال المــادّة )16( ال

يف كّل األمــور المتعلّقــة بالــزواج والعالقــات األرُسيّــة". بالنســبة للّجنــة والمؤّسســات النســويّة، يقيّــد تحفُّــظ 

ــة  ــة، َو "يتعــارض مــع موضــوع االتّفاقيّ إرسائيــل عــى المــادّة )16( بشــّدة تحقيــَق المســاواة الشــكليّة واجلوهريّ

ــا  ــم مــن أنّه ــادّة )2(".15 وعــى الرغ ــا الم ــا فيه ــة، بم ــوادّ أساســيّة أخــرى يف االتّفاقيّ ــا"، َو "يمــّس م والغــرض منه

أشــارت إىل أّن التحفُّــظ قيــد المراجعــة، رفضــت إرسائيــل عــى نحــٍو روتيــيّ ســْحب تحفُّظهــا، مــبِّرًة ذلــك بـــِ 

"نظــام إرسائيــل الدســتورّي واحرتامهــا للتعدُّديـّـة الدينيـّـة، واســتقالليّة الطوائــف الدينيـّـة يف إرسائيــل يف شــؤون 

األحــوال الشــخصيّة".16 

وتحــّدت اللجنــة عــى نحــٍو رويتــيّ تجاُهــَل إرسائيــل النتهاكاتهــا يف الضّفــة الغربيـّـة والقــدس وِقطــاع غــزّة. وعــى 

الرغــم مــن أّن االتّفاقيـّـة تــرسي عــى جميــع النســاء اللــوايت يعشــن تحــت الســيطرة اإلرسائيليـّـة الفعليـّـة، ترفــض 

ــزّة، تقــوم  ــة والقــدس وِقطــاع غ ــة الغربيّ ــا تجــاه النســاء الفلســطينيّات يف الضّف ــل االعــرتاف بالزاماته إرسائي

اللجنــة بتقديــم توصيــات بهــذا الصــدد. ويف أحــدث توصياتهــا، قامــت هــذه اللجنــة بالتعبــري عــن قلقهــا إزاء تقييــد 

حرّيـّـة احلركــة والتنقُّــل، والمداهمــات الليليـّـة، وهــدم المنــازل، وأثرهــا المتفــاوت عــى النســاء الفلســطينيّات.17 ويف 

توصياتهــا الســابقة، ســلّطت اللجنــة الضــوء بمزيــد مــن الوضــوح عــى الزامــات الدولــة تجــاه معاجلة العنــف القائم 

عــى النــوع االجتماعــيّ ضــّد النســاء يف المناطــق الــي تحتلّهــا، ودعــت إرسائيــَل إىل "ضمــان إمكانيـّـة وصول النســاء 

ــة حقــوق  ــة حلقــوق اإلنســان؛ جمعيّ ــة؛ الزهــراء للنهــوض بمكانــة المــرأة؛ المؤّسســة العربيّ 12. تتألّــف مجموعــة العمــل مــن األعضــاء اآليت ذكرهــم: مركــز الطفول
المواطــن؛ أصــوات؛ نعــم - نســاء عربيـّـات بالمركــز؛ كيــان - تنظيــم نســوّي؛ مًعــا - منتــدى النســاء العربيـّـات يف النقــب؛ منتــدى اجلنســانيّة؛ ســدرة؛ نســاء ضــّد العنــف؛ 

جلنــة العمــل للمســاواة يف األحــوال الشــخصيّة.

https://bit.ly/3tUcNXc :13. يمكن االّطالع عى أحدث تقرير لمجموعة العمل من خالل الرابط التايل

14. مالحظات اللجنة اخلتاميّة عى التقرير الدورّي السادس إلرسائيل.

15. المالحظات اخلتامية للّجنة ردًّا عى تقريرَْي إرسائيل الدوريَّنْي الرابع واخلامس.

16. التقرير الدورّي السادس واألخري الذي قّدمته دولة إرسائيل إىل جلنة "سيداو".

17. مالحظات اللجنة اخلتاميّة عى التقرير الدورّي السادس إلرسائيل.

https://bit.ly/3tUcNXc
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fISR%2fCO%2f6&Lang=en
https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsgA84bcFRy75ulvS2cmS%2f%2bjGPMLrUnEpZvLkrPPcOWdj8%2fvm3rXCmHVbXxm5YjiyKi1YQRbGQF3HPvNswSKRVX0THwCOwyHX5zQlKO0WqGmM
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fISR%2fCO%2f6&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fISR%2fCO%2f6&Lang=en
file:///C:/Users/user/Downloads/N1739442.pdf


70

قتل النساء: ظالميّة المشهد وآفاق المقاومة

الفلســطينيّات ضحايــا العنــف لعــدد كاٍف مــن المــالئج، باإلضافــة إىل حصولهــّن عــى الدعــم المــايلّ والقانــوينّ".18

لقــد أخفقــت إرسائيــل يف الوفــاء بالزاماتهــا يف معاجلــة العنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــيّ ضــّد النســاء، حــّى 

يف المناطــق الــي تعــرتف بــأّن القضــاء اإلرسائيــيلّ َيــرسي عليهــا؛ فَوفــق معطيــاٍت جمعتهــا جمعيّــة "كيــان" مــن 

الرشطــة، ُقتلــت يف فــرتة العاَمــنْي 2015-2020 مئــة وتســع وأربعــون )149( امــرأة يف إرسائيــل، مــن بينهــّن خمس 

وســتّون )65( امــرأة عربيـّـة، أي أكــرث مــن ضعَفــيْ نســبتهّن يف الدولــة. وَوفــق تقريــر أصدرتــه اجلامعــة العبيـّـة يف 

القــدس19 يف العــام 2020، بلــغ عــدد النســاء المغــدورات 25، وُقتلــت 21 منهــّن لكونهــّن نســاء، أي عــى أســاس 

جنــدرّي. وبلــغ عــدد العربيّــات مــن بينهــّن 12 )57%(. ويذكــر التقريــر أنـّـه مــن بــني 18 حالــة قْتــل ُعــرِف أّن هنــاك 

عالقــة بــني الضحيـّـة والقاتــل، ســبع )35%( منهــا كانــت معروفــة للمؤّسســات المســؤولة، ويف أربــع منهــا ُقّدمــت 

شــكاوى للرشطــة حــول عنــف يف العائلــة )20%(، ويف حالَتــنْي )10%( جــرى َســجن القاتــل ثــّم أُطلـِـق رساحــه يف 

وقــت الحــق. وحــّى يومنــا هــذا، جــرى تقديــم لوائــح اتّهــام يف 33 % مــن احلــاالت فقــط. وَوفــق تقريــر أصــدره مركــز 

البحــث والمعلومــات يف الكنيســت عــام 20،2020 يف فــرتة األعــوام 2018-2020 ارُتِكــب 35 % مــن حــاالت القتــل 

ــة يف  ــراد العائل ــردًا آخــر مــن أف ــة أو ف ــل زوج الضحيّ ــزوج؛ ويف فــرتة العامــني 2018-2019 كان القات ــل ال مــن ِقب

60% مــن احلــاالت، ويف 40% مــن احلــاالت لــم َيْجــرِ تحديــد ُهويـّـة القاتــل، أو لــم يكــن معروًفــا للضحيـّـة. الغالبيـّـة 

العظمــى مــن المغــدورات  كــّن عربيّــات. 

وكمــا أخفقــت الســلطات يف الزاماتهــا حلمايــة النســاء مــن القتــل، أخفقــت كذلــك يف توفــري احلمايــة والعــون 

القانــوينّ لضحايــا االعتــداء اجلنــيّ. َوفًقــا لتقريــر صــادر عــن مركــز مســاعدة ضحايــا االعتــداءات اجلنســيّة يف 

إرسائيــل، قامــت الســلطات يف العــام 2019 بإغــالق 92% مــن ملّفــات التحقيــق يف حــاالت االغتصــاب دون توجيــه 

تهمــة. هــذه األرقــام مقلقــة، وال ســيّما عندمــا تؤخــذ بعــني االعتبــار معــدَّالت التبليــغ المنخفضــة لــدى النســاء عــن 

حــدوث االعتــداءات اجلنســيّة. 

ُتظِهــر المعطيــات المذكــورة أعــاله وتؤكـّـد أّن وضــع النســاء الفلســطينيّات مواطنــات إرسائيــل أســوأ بكثــري مــن 

وضــع النســاء اليهوديّــات يف الدولــة. عــى الرغــم مــن االرتفــاع العــاّم يف العنــف المــزيلّ نتيجــة القيــود المرتبطــة 

بانتشــار الكورونــا، ال يمكــن اعتبــار العــام 2020 حالــة اســتثنائيّة؛ فنصــف النســاء اللــوايت ُيقتلــن يف كّل عــام يف 

إرسائيــل هــّن مــن الفلســطينيّات. وعــى الرغــم مــن ادّعــاء إرسائيــل المتكــرّر يف تقاريرهــا الدوريـّـة أنّهــا اســتثمرت 

اجلهــود لتحســني المراعــاة اجلندريـّـة، وتعزيــز المســاَءلة عــى مســتوى الرشطــة واجلهــاز القضــايئّ، فــإّن هــذه اجلهــود 

ــان"،  ــة "كي ــة. لقــد لمســنا هــذا األمــر يف جمعيّ ــدات العربيّ ــا بعــد يف المجتمــع العــريبّ، وال يف البل ــْؤِت أُكُلَه ــم ُت ل

مــن خــالل عملنــا المتواصــل والمكثّــف مــع ضحايــا العنــف المــزيلّ اللــوايت جلــأن إىل الرشطــة لتلّقــي المســاعدة، 

إاّل أنّهــا أعادتهــّن إىل منازلهــّن، ويف بعــض احلــاالت لــم تعــاجَل إفادتهــّن، أو -وذاك هــو األســوأ- تعرّضــن لإلســاءة 

والتحــرّش مــن ِقبــل ضبـّـاط الرشطــة أنفســهم. تشــري تجربتنــا يف جمعيـّـة "كيــان"، التجربــة المرتكــزة يف األســاس 

عــى متابعــة ومعاجلــة أكــرث مــن 150 حالــة ســنويًّا لنســاء عربيـّـات يتوجّهــن إىل خــّط الدعــم، تشــري إىل تقصــري بالــغ 

ــات. فعــى ســبيل  ــة مــع قضايــا العنــف تجــاه النســاء العربيّ يف تعامــل الرشطــة ومؤّسســة اخلدمــات االجتماعيّ

18. المالحظات اخلتامية للّجنة ردًّا عى تقريرَْي إرسائيل الدوريَّنْي الرابع واخلامس.

19. تقرير اجلامعة العبيّة حول قتل النساء.

20. تقرير مركز البحث والمعلومات يف الكنيست، 2020.

https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsgA84bcFRy75ulvS2cmS%2f%2bjGPMLrUnEpZvLkrPPcOWdj8%2fvm3rXCmHVbXxm5YjiyKi1YQRbGQF3HPvNswSKRVX0THwCOwyHX5zQlKO0WqGmM
https://4534200b-d966-4c82-9467-cf1c7f74567f.usrfiles.com/ugd/453420_adb7f0946ba6492b860b2583dc19ec06.pdf
https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/4f565077-e22c-eb11-811a-00155d0af32a/2_4f565077-e22c-eb11-811a-00155d0af32a_11_16437.pdf
https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/4f565077-e22c-eb11-811a-00155d0af32a/2_4f565077-e22c-eb11-811a-00155d0af32a_11_16437.pdf
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المثــال ال احلــرص، ال ُيتعاَمــل مــع معظــم احلــاالت الــي يجــري فيهــا التبليــغ عــن عنــف أرَُسّي تعامــاًل ِجّديًّــا، ويبقــى 

ِّــف حــرًّا طليًقــا.  الرجــل المعن

ُتقــوِّض ثقــة المــرأة بشــّدة بســلطات الدولــة، وُتثبّــط اســتعدادها لطلــب احلمايــة واللجــوء   هــذه التجــارب 

للقضــاء. يتفاقــم غيــاب الثقــة نظــرًا لعــدم اســتعداد الدولــة لمعاجلــة االنتشــار الرسيــع للجريمــة المنّظمــة والعنــف 

يف المجتمــع الفلســطييّ بُمْجَملــه، والقــّوة المســتخَدمة ضــّد المتظاهريــن الفلســطينينّي، واخلطــاب العنيــف 

ــر عــى النســاء  ــي تؤثّ ــا العنــف األرسّي ال ــة. اإلحصــاءات الرســميّة تثبــت إهمــال الرشطــة يف قضاي لقــادة الدول

الفلســطينيّات.

فشــل الدولــة يف معاجلــة العنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــيّ ضــّد النســاء يتجــاوز الرشطــة والســلطة القضائيـّـة؛ 

فقــد فشــل الكنيســت واحلكومــة يف الزاماتهمــا يف حمايــة وتعزيــز حقــوق النســاء، وخاّصــة تلــك المتعلّقــة 

بالنســاء الفلســطينيّات. يف التقريــر الــدوري الســادس للحكومــة اإلرسائيليـّـة للجنــة "ســيداو"، أشــارت أّن اللجنــة 

الوزاريـّـة للوقايــة مــن العنــف المــزيلّ، والــي قامــت احلكومــة بتشــكيلها يف العــام 2014، قّدمــت توصيــات لمعاجلــة 

العنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــيّ ضــّد النســاء. اســتمرارًا لهــذه اجلهــود، قامــت احلكومــة بالتصديــق عــى خّطــة 

وطنيّــة لمناهضــة العنــف المــزيلّ يف العــام 2017، لكنّهــا لــم َتخــرج بعــد إىل حــّز التنفيــذ؛ وذلــك أّن المزانيّــة 

ــة  ــن أّن هــذه اخلّط ــة حــًبا عــى ورق، فضــاًل ع ــت اخلّط ــد، وبقي ــم ُتحــوَّل بع ــون شــيكل(21 ل المرصــودة )250 ملي

-كســائر اخلطــط احلكوميّــة- لــم تأخــذ بعــني االعتبــار االحتياجــات احلقيقيّــة للمجتمــع العــريبّ والنســاء العربيّــات، 

ولــم ُتــراِع التحّديــات المجتمعيّــة والبنيويّــة الــي تواجههــا النســاء العربيّــات كجــزء مــن مجتمــع أبــوّي مــن جهــة، 

وكجــزء مــن األقلّيـّـة الفلســطينيّة الــي تعــاين مــن التميــز مــن ِقبــل الدولــة ومؤّسســاتها، مــن جهــة أخــرى. يعــّب 

هــذا األمــر باعتقادنــا عــن غيــاب اإلرادة السياســيّة احلقيقيـّـة للحــّد مــن العنــف يف المجتمــع العــريبّ عاّمــة، والعنــف 

تجــاه النســاء العربيـّـات تحديــًدا. ومــن دواعــي األســف أّن التدهــور الكبــري يف العنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــيّ 

ــدء  ــذ ب ــات المرصــودة؛ فمن ــرية يف المزانيّ ــادة كب ــِض إىل زي ــم ُيْف ــا ل ضــّد النســاء خــالل انتشــار جائحــة الكورون

ــات معاجلــة العنــف المــزيلّ. وعــى الرغــم مــن  ــاء، جــرت إضافــة 10 ماليــني شــيكل فقــط إىل مزانيّ انتشــار الوب

األثــر المضاَعــف للعنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــيّ عــى النســاء الفلســطينيّات، فــإّن حّصتهــّن مــن اخلدمــات 

المســانِدة أقــّل مــن نســبتهّن الســكّانيّة. وعــى الرغــم مــن أّن 44% مــن النســاء اللــوايت يف مــالئج احلمايــة مــن 

العنــف المــزيلّ هــّن مــن الفلســطينيّات، فــإّن اثنــني فقــط مــن المــالئج األربعــة عــرش يف إرسائيــل ُخّصصــا 

للنســاء الفلســطينيّات. عــالوة عــى هــذا، وعــى الرغــم مــن تســجيل منطقــة النقــب أعــى مســتويات يف العنــف 

القائــم عــى النــوع االجتماعــيّ ضــّد النســاء، ليــس ثّمــة يف هــذه المنطقــة أّي ملجــأ لضحايــا العنــف المــزيلّ.

ــة،  ــق، والمحاكم ــة، والتحقي ــري المناســبة للوقاي ــع التداب ــاذ جمي ــدول األطــراف "التّخ ــة "ســيداو" ال ــو اتّفاقيّ  تدع

والمعاَقبــة، وتقديــم تعويضــات عــن األفعــال أو اإلخفاقــات مــن ِقبــل اجلهــات الفاعلــة غــري احلكوميّــة، والــي تولـّـد 

عنًفــا قائًمــا عــى النــوع االجتماعــيّ ضــّد النســاء". الفشــل والتقصــري يف القيــام بــكّل هــذه ُيعتــَبان انتهــاكًا واضحـًـا 

لالتّفاقيـّـة".22 يف حــني أّن التجــاوزات الموصوفــة أعــاله أساســيّة لتقييــم تنفيــذ إرسائيــل التّفاقيـّـة "ســيداو" مــن 

https://bit.ly/2QLj21g .21

22. التوصية العاّمة 35.

https://bit.ly/2QLj21g
https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsldCrOlUTvLRFDjh6%2fx1pWAeqJn4T68N1uqnZjLbtFuavXd%2bRQsYOSUl9e6Gn2coJPj4wwiVuZC99nwsyo8wZk0Zc444%2fokg66SEfi934iC8
https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsldCrOlUTvLRFDjh6%2fx1pWAeqJn4T68N1uqnZjLbtFuavXd%2bRQsYOSUl9e6Gn2coJPj4wwiVuZC99nwsyo8wZk0Zc444%2fokg66SEfi934iC8
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حيــث صلتهــا بالعنــف اجلســدّي ضــّد المــرأة، ثّمــة عوامــل عديــدة أخــرى تجــب مراعاتهــا. هــذا هــو احلــال تحديــًدا 

ــن يف التوصيــة العاّمــة )35(،  بالنســبة للنســاء الفلســطينيّات المواطنــات يف إرسائيــل. كأّول تدبــري وقــايئّ متضمَّ

تدعــو اللجنــة الــدول األطــراف "لمعاجلــة األســباب الكامنــة وراء العنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــيّ ضــّد النســاء، 

بمــا يف ذلــك المواقــف البطركيـّـة والصــور النمطيـّـة، وعــدم المســاواة داخــل األرسة، وإهمــال أو إنــكار حقــوق المــرأة 

ــة، وتعزيــز تمكــني النســاء ووكالتهــّن وأصواتهــّن".  ــة، والثقافيّ ــة، واالجتماعيّ ــة، والسياســيّة، واالقتصاديّ المدنيّ

يف الوثيقــة ذاتهــا، تؤكّــد اللجنــة احلاجــَة إىل الــردّ عــى العنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــيّ بمــا يتوافــق مــع 

"أشــكال التميــز المتعــّددة والمتقاطعــة الــي تؤثـّـر عــى نحــٍو ســليبّ متفاقــم". ومــن خــالل هــذه األقــوال، تســلّط 

اللجنــة الضــوء عــى الروابــط المعّقــدة بــني العنــِف القائــم عــى النــوع االجتماعــيّ ضــّد النســاء، وأشــكاِل التميــز 

ــة، تتعــرّض النســاء الفلســطينيّات لألثــر  ــة تعيــش تحــت حكــم دولــة ِعرقيّ ــة أصليّ ــة قوميّ األخــرى. كبنــات ألقلّيّ

ــة  ــة. إّن الهيمنــة البنيويّ ــب للتميــز عــى أســس متقاطعــة، بمــا فيهــا اجلنــس، والِعــرق، والطبقــة االجتماعيّ المركّ

لمجتمعاتهــّن تــؤدّي إىل تفاقــم المعايــري اجلندريّــة المؤذيــة الــي تحــّد مــن مواردهــّن وقدرتهــّن عــى احلــراك 

ــوع االجتماعــيّ ضــّد  ــا، ويك َتفــي إرسائيــل بالزاماتهــا بالقضــاء عــى العنــف القائــم عــى الن االجتماعــيّ. مــن هن

النســاء الفلســطينيّات، يجــدر بهــا أن تقــوم بمعاجلــة مجموعــة كاملــة مــن الــرشوط الــي تســهم يف العنــف 

ــاة.  ــايح احلي ــع َمن ــي تحــّد مــن مشــاركتهّن المتســاوية يف جمي ــك ال الممــارَس ضــّد النســاء الفلســطينيّات، وتل

ــة عــى تقريــر إرسائيــل الــدورّي الســادس برفــع توصيــة  وبالفعــل، قامــت جلنــة "ســيداو" يف مالحظاتهــا اخلتاميّ

ــة، وال ســيّما النســاء  ــات القوميّ ــه األقلّيّ ــذي تتعــرّض ل ــأن تقــوم إرسائيــل "بالقضــاء عــى التميــز المنهــيّ ال ب

ــة".23  ــة والبدويّ والفتيــات يف المجتمعــات العربيّ

وعندمــا ُيطــرح الســؤال بشــأن َمــن تقــع الالئمــة عليــه، يضــع القانــون الــدويلّ حلقــوق اإلنســان كامــل اللــوم عــى 

كاهــل الدولــة. وبينمــا َيعــرتف بــَدْور المعايــري االجتماعيـّـة والمؤّسســات البطركيـّـة، فإنـّـه يدعو الدولــة إىل إصالحها، 

فضــاًل عــن تبــّي تدابــري قانونيـّـة وسياســاتيّة أخــرى تحتاجهــا المــرأة يك تتمتـّـع بكامــل حقوقهــا اإلنســانيّة. وعــى 

ــة، تبقــى "ســيداو" إحــدى الوســائل  ــِف بالزاماتهــا َوفــق االتّفاقيّ الرغــم مــن أنـّـه مــن الواضــح أّن إرسائيــل لــم َت

المتاحــة لتعزيــز المكتَســبات الترشيعيّــة والسياســاتيّة المنقــذة للحيــاة، وإن كانــت تصاعديّــة. ُتشــكِّل اتّفاقيّــة 

"ســيداو" أداة جامعــة للناشــطني /للناشــطات والمنارصيــن/ات عــى حــّد ســواء، ســواء اســُتخدمت لمكافحــة 

قتــل النســاء والعنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــيّ ضــّد النســاء، أَم لمكافحــة التميــز ضــّد المــرأة عــى وجــه العمــوم. 

وعــى الرغــم مــن أّن اتّفاقيـّـة "ســيداو" غــري ملزِمــة قانونيًّــا يف النظــام القضــايئّ اإلرسائيــيلّ، يمكــن اســتخدامها أداًة 

ــارَصة، ويمكــن كذلــك تعزيــز تطبيقهــا يف المحاكــم، واســتخدامها حلشــد الدعــم اجلماهــريّي العــاّم  ــة للمن ترشيعيّ

ــة العاّمــة، تلــك الــي  لتدابــري مكاَفحــة التميــز والعنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــيّ. يمكــن للحمــالت اجلماهرييّ

ــة، أن تعمــل أيًضــا عــى  ترمــي إىل تســليط الضــوء عــى إخفــاق إرسائيــل يف الوفــاء بالزاماتهــا بموجــب االتّفاقيّ

ــة عــى نحــو مبــارش، يســتطيع  ــة. حــّى بــدون الرجــوع إىل االتّفاقيّ تعزيــز فهــم النســاء حلقوقهــّن بموجــب االتّفاقيّ

المدافعــون/ات عــن حقــوق المــرأة والناشــطون يف المجــال اســتخداَم االتّفاقيـّـة ووثائقهــا الداعمــة لصياغــة وتعزيــز 

ــاع تقســيم المجتمــع العــريّب إىل مجتمعــات مختلفــة، ونــرى أّن يف هــذه التقســيمة  ــة "كيــان – تنظيــم نســوّي" نتحّفــظ مــن اتّب ــا يف جمعيّ 23. يجــدر بالذكــر أنّن
تضليــاًل يصــّب يف صــاحل الدعايــة االســتعماريّة الــي تتّبعهــا دولــة إرسائيــل؛ إذ إّن البــدو هــم جــزء ال يتجــزّأ مــن المجتمــع العــريبّ يف البــالد. 

*المالحظات اخلتاميّة لتقرير إرسائيل الدورّي السادس.

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fISR%2fCO%2f6&Lang=en
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مطالبهــم السياســاتيّة والترشيعيـّـة.24 وبالطبــع، يمكــن كذلــك االســتفادة مــن االتّفاقيـّـة كرافعة لتحشــيد الضغط 

الــدويلّ عــى إرسائيــل، ال يف ســياق جلنــة "ســيداو" فحســب، بــل كذلــك يف هيئــات األمــم المتّحــدة األخــرى، وعــى 

مســتوى الــدول، وال ســيّما تلــك الــي أَبرَمــت معهــا إرسائيــل اتّفاقيـّـات اقتصاديـّـة، وعــى مســتوى هيئــات حقــوق 

اإلنســان الدوليـّـة األخــرى، ويف تعبئــة الــرأي العــاّم الــدويلّ. يف مثــل هــذه الســياقات، ال يمكــن التّفاقيـّـة "ســيداو" أن 

تعمــل فقــط عــى حشــد الدعــم الــدويلّ حلقــوق المــرأة الفلســطينيّة، بل يمكن اســتخدامها كذلك يف ســبيل تســليط 

الضــوء عــى التضــارب المتأّصــل بــني نظــامِ التميــز اإلرسائيــيلّ الُمَمأَْســس وحقــوِق المــرأة. 

24. التوصيتــان العاّمتــان "19" َو "35" مفيدتــان بصــورة خاّصــة يف التفاكــر والعصــف الذهــّي بشــأن إجــراءات الترشيــع والسياســات لمناهضــة العنــف القائــم عــى 
النــوع االجتماعــيّ ضــّد النســاء. التوصيــة العاّمــة "21" مفيــدة للمســائل المتعلّقــة بالمســاواة يف الــزواج وشــؤون األرسة. التوصيــة العاّمــة "23" مفيــدة لمشــاركة 

المــرأة يف احليــاة السياســيّة واحليــاة العاّمــة. التوصيــة العاّمــة "24" مفيــدة للمســائل المتعلّقــة بصحّــة المــرأة.



خاتمة وتوصيات
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ُيظِهــر هــذا التقريــر بجوانبــه المختلفــة صــورة الواقــع المركـّـب الــذي تعيشــه النســاء الفلســطينيّات يف إرسائيــل، 

والــذي يعكــس تجربــة أكــرث تركيبـًـا وتعقيــًدا عــى مســتوى ظاهــرة العنــف ضّدهــّن، وظاهــرة قتل النســاء لكونهّن 

ــة  ــة عنرصيّ ــة، ويف ظــّل دول ــاة كافّ ــايح احلي ــّن ويمــّز ضّدهــّن يف من ــدّي ُيقصيه نســاء يف مجتمــع ذكــورّي تقلي

تنتهــج سياســات عنرصيـّـة تمــارس التميــز المنهــيّ ضــّد النســاء الفلســطينيّات كجــزء مــن التميــز ضــّد األقليـّـة 

العربيـّـة يف البــالد. بنــاء عــى هــذا، يمكــن القــول إّن القيمــة المضافــة إلصــدار هــذا التقريــر تكمــن يف أنـّـه قــد ســلّط 

الضــوء عــى جــذور المشــكلة ومســبّبات وجودهــا وبقائهــا، وقــّدم اقرتاحــات عمليّــة عينيّــة مــن الــرضورّي اتّباعهــا 

ــج  ــه ارتكــز عــى نه ــة، ويف كون ــل النســاء، مــن جه ــن قت ــف ضــّد النســاء وِم ــن العن ــّد ِم ــة احل ــا بُْغي والعمــل عليه

التحليــل النســوّي المعّمــق والمرتكــز عــى الوقائــع الميدانيّــة )احلقــل Grassroots( مــن اجلهــة أخــرى. 

ــا إّن هــذا التقريــر قــد أظهــر عــى نحــٍو واضــح أّن ظاهــرة العنــف ضــّد النســاء وقتــل النســاء  ويمكــن القــول هن

تحمــل أوجًهــا وأبعــادًا متعــّددة يرتبــط بعضهــا ببعــض، وال يمكــن التعامــل مــع كّل واحــد منهــا بمعــزل عــن اآلخــر. 

ــات  ــر إجاب ــا شــموليًّا يوفّ ــا وتوجًُّه ــول رؤي ــن احلل ــى العنــف ضــّد النســاء، يجــب أن تتضّم ويف ســبيل القضــاء ع

عــى مســتويني اثنــني، األّول: المبــىن البطــريكّ للمجتمــع الفلســطييّ، ورضورة تحقيــق العدالــة االجتماعيّــة 

ْيــن اخلــاّص والعــاّم، أّمــا المســتوى الثــاين فهــو سياســات الدولــة ومؤّسســاتها تجــاه  والمســاواة اجلندريـّـة يف احلّزَ

ــة بعاّمــة ويف موضــوع مناهضــة العنــف ضــّد النســاء بخاّصــة. ــة العربيّ األقلّيّ

ومّمــا اسُتِشــّف أو اســُتنِتج مــن الدراســة واجلوانــب المختلفــة الــي تطــرّق إليهــا هــذا التقريــر، يبــدو أّن ثّمــة 

رضورة قصــوى لتكاتــف وتضافــر اجلهــود يف إطــار المســؤوليّة اجلماعيـّـة كمجتمــع واحــد للعمــل مــن أجــل القضــاء 

عــى العنــف يف مجتمعنــا بعاّمــة، وعــى العنــف ضــّد النســاء تحديــًدا، مــن خــالل العمــل عــى الصعيــد المجتمعــيّ، 

ــة يف هــذه البــالد.  ــة أصالنيّ ــة تجاهنــا كأقلّيّ وكذلــك عــى صعيــد الدولــة وسياســاتها العنرصيّ

يف مــا يــي توصياتنــا الهادفــة إىل معاجلــة مســبّبات اســتمرار ظاهــرة العنــف ضــّد النســاء وقتــل النســاء، 

اعتمــادًا عــىل مــا ورد يف أجــزاء التقريــر المختلفــة، وعــىل تجربــة جمعّيــة "كيــان" الميدانّيــة ضمــن مرشوعهــا 

لمناهضــة العنــف ضــّد النســاء واحلــّد مــن قتــل النســاء. 

على مستوى الشرطة وسلطات تطبيق القانون

يســود شــعور عــاّم لــدى األقليّــة الفلســطينيّة يف إرسائيــل بــأّن الرشطــة، والمؤّسســات الرســميّة عاّمــة، ال تقــوم 

بالــدور المنــوط بهــا قانونيًّــا يف كّل مــا يخــّص العنــف وجرائــم القتــل ضــّد النســاء الفلســطينيّات، ســواء أكان ذاك 

يف اجلانــب اخلــاّص بمنــع جرائــم القتــل قبــل حدوثهــا وتوفــري احلمايــة للنســاء مــن المعتــدي، أم يف اجلانــب اخلــاّص 

بحــّل قضايــا القتــل والعثــور عــى المجــرم وتقديمــه للعدالــة، مّمــا دفــع بعــض عائــالت الضحايــا إىل اتّهــام الرشطــة 

ــة "كيــان" بكتــاب رســميّ للرشطــة  ــاة. وضمــن جهودهــا لرصــد حــاالت القتــل، تقّدمــت جمعيّ بالتواطــؤ مــع اجلن

وطالبتهــا )َوفــق قانــون حرّيـّـة تــداول المعلومــات( بتقديــم معلومــات وافيــة بشــأن عــدٍد مــن جرائــم قتــل النســاء 

ــر معظــم المعطيــات المطلوبــة،  ــات الــي ارُتِكبــت خــالل األعــوام اخلمســة األخــرية، إاّل أّن الرّشطــة لــم توفّ العربيّ

وادّعــت أّن بعضهــا غــري متوافــر، وأّن بعضهــا اآلخــر ال ُيلزمهــا القانــون بتوفــريه. أّمــا يف مــا يتعلّــق بتفاصيــل 

تخــّص لوائــح االتّهــام، فقــد طلبــت الرشطــة مــن جمعيّــة "كيــان" التوجّــه إىل وزارة القضــاء للحصــول عــى هــذه 

المعلومــات، بينمــا ادّعــت وزارة القضــاء أنّهــا ال تملــك المــوارد المطلوبــة الســتخراج هــذه المعلومــات. اإلجابــات 
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الــي تلّقتهــا "كيــان" مــن الرشطــة ووزارة القضــاء تشــري إىل خلــل بنيــوّي يف عمــل هاتــني المؤّسســتني يف كّل 

مــا يتعلـّـق بجرائــم قتــل النســاء العربيـّـات، وبتطبيــق مبــدأ الشــّفافيّة، األمــر الــذي ال يتيــح احلــّد األدىن مــن الرقابــة 

اجلماهرييّــة عــى المؤّسســات الرســميّة وأدائهــا يف معاجلــة هــذه القضايــا. 

ــات الرقابــة عــى المؤّسســات مــن  يف مــا يــيل بعــض التوصيــات الــي يجــب تبنّيهــا -يف رأينــا- ابتغــاَء تطويــر آليّ

جهــة، وتوفــري مســاحة أكــرث أمانـًـا للنســاء مــن ناحيــة أخــرى:

إلــزام الرشطــة بحَْوســبة جميــع المعطيــات المتعلّقــة بقتــل النســاء، وتبويبهــا َوفًقــا لمعطيــات النســاء مــن . 1

ناحيــة الُهويّــة واجليــل، والقوميّــة واحلالــة االجتماعيّــة؛

إلــزام النيابــة العاّمــة بحَْوســبة أســماء ضحايــا القتــل، وتبويبهــا َوفًقــا لمعطيــات النســاء مــن ناحيــة الُهويّــة . 2

ــة؛ ــة واحلالــة االجتماعيّ والســّن والقوميّ

إلــزام الرشطــة بتوثيــق وحَْوســبة كّل المعطيــات المتعلّقــة بأوامــر منــع النــرش المســتصَدرة عاّمــة، وبقضايــا . 3

القتــل خاّصــة؛ 

ــا نــرى -يف مــا يخــّص ظاهــرة قتــل النســاء- . 4 ــا، فإنّن مــع العلــم أّن اســتصدار أوامــر منــع النــرش متــاح قانونيًّ

ــأاّل يلغــي  ــويص ب ــري صارمــة الســتصدار هــذه األوامــر. ويف هــذا الصــدد، ن ــىّن المحكمــة معاي رضورة أن تتب

أمــرُ منــع النــرش حــقَّ المؤّسســات النســويّة وأهــل الضحيّــة يف االّطــالع عــى مجريــات التحقيــق مــع ضمــان 

الزامهــم بعــدم النــرش؛ 

ــة والنســاء . 5 ــكّل أمــر حمايــة َيصــدر بشــأن أّي متقــاٍض عاّم ــزام أجهــزة القضــاء بإبــالغ الرشطــة مبــارشة ب إل

خاّصــة؛

بناء آلية تواصل للرشطة وبوترية عالية مع كّل امرأة صدر بحّقها أمر حماية من ِقبل المحكمة؛. 6

َتبَّي وسيلة األصفاد اإللكرتونيّة الي تنبّه الرشطة من اقرتاب المعتدي عى المرأة المحميّة؛. 7

منــح المؤّسســات النســويّة مكانــة قانونيـّـة يف اإلجــراءات المتعلّقــة بقتــل النســاء، وال ســيّما يف احلــاالت الــي . 8

ليــس فيهــا منــدوب/ة عــن الضحيّة.

على مستوى المساَءلة والضغط السياسّي – محّليًّا ودوليًّا 

عىل المستوى المحّيّ:

وضــع إســرتاتيجيّات وآليـّـات عمــل مفّصلــة تحــّث القيــادات السياســيّة والمجتمعيـّـة عــى المطالبــة بالتحــرّك . 1

العمــيلّ للحــّد مــن هــذه الظاهــرة، ووضعهــا عــى رأس األولويـّـات؛

تطويــر وتوســيع رقعــة التواصــل مــع المجموعــات الشــبابيّة والنســويّة داخــل األحــزاب، للضغــط والتأثــري . 2

عــى برامــج األحــزاب ونشــاطات واهتمامــات القيــادات السياســيّة؛
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خلــق أطــر مــع أنمــاط حــراكات بغيــة المتابعــة والمراقبــة والمســاءلة، وإجــراء لقــاءات ســنويّة ثابتــة مــع . 3

ــة، مــن أجــل طــرح  ــة رؤســاء الســلطات المحلّيّ ــر جلن األحــزاب السياســيّة واألطــر الرســميّة، ونخــّص بالذْك

ــم والنقــد، وضمــان إدمــاج الموضــوع يف جوهــر العمــل اجلماهــريّي وبرامــج عمــل هــذه  الموضــوع، والتقيي

األطــر والمؤّسســات؛

تطويــر مبــادرات منــارصة جماعيّــة وجماهرييّــة مقابــل المؤّسســات الرســميّة، وخاّصــة الرشطــة، حلثّهــا عــى . 4

القيــام بدورهــا، وخلــق بدائــل وآليّــات عمــل جديــدة، إضافــة إىل اآلليّــات الــي جــرى اســتخدامها حــّى اليــوم.

عىل المستوى الدويلّ:

وضــع قضيّــة العنــف ضــّد النســاء الفلســطينيّات ضمــن جميــع بنــود التقاريــر المســتقبليّة )تلــك الــي . 1

ســتقوم المؤّسســات النســويّة واحلقوقيّــة بتقديمهــا إىل هيئــات مختلفــة يف األمــم المتّحــدة(، عــى أن 

تشــمل التطــرّق عــى نحــٍو واضــح ومبــارش إىل قضيـّـة قتــل النســاء الفلســطينيّات مواطنــات دولــة إرسائيــل. 

ومــن المهــّم أن تجــري صياغــة أســئلة محــّددة يف قائمــة المقرتحــات حــول مواضيــع وحقــوق عينيّــة يجــري 

انتهاكهــا؛ 

تخصيــص لقــاءات إلجــراء َعْوَصفــة ذهنيّــة وتفكــري مشــرتك مــن قبــل اجلمعيّــات النســويّة واحلقوقيّــة بغيــة . 2

وضــع إســرتاتيجيّات للتعامــل مــع واقــع النســاء وانتهــاكات حقوقهــّن، يف مــا يتعلـّـق بالعمــل الــدويلّ؛

العمــل عــى تنظيــم المــوادّ الــي تناولــت قضيـّـة العنــف ضــّد النســاء، مثــل: تقاريــر أعّدتهــا اجلمعيـّـات لهيئــات . 3

األمــم المتّحــدة المختلفــة، وتقاريــر الــدول، ومالحظــات اللجــان وغريهــا. وترتيبهــا وتبويبهــا لتســهيل 

إمكانيّــات  وتوســيع  اجلمعيّــات،  ومواقــع  اإللكرتونيّــة  الشــبكة  عــى  متوافــرة  تكــون  ويك  اســتخدامها، 

ــع؛ ــل اجلمي ــا مــن ِقب االســتفادة منه

العمــل عــى بنــاء وتطويــر بِــىًن تحتيّــة وخــبات محلّيّــة مســتدامة، مــن خــالل توفــري التدريــب جلمعيّــات . 4

نســويّة محلّيّــة عــى القيــام بالمراقبــة والتوثيــق المتواصــل، وإتقــان تقنيّــات وأدوات المرافعــة الدوليّــة.

عىل مستوى اجلمعّيات واألطر النسويّة واحلقوقّية

ثّمــة العديــد مــن المعّوقــات الــي تقــف أمــام المؤّسســات النســويّة واحلقوقيــة يف عملهــا لمحاربــة قتــل النســاء 

واقتــالع الظاهــرة مــن جذورهــا، وأّولهــا آليـّـات الرصــد والتوثيــق المتّبَعــة، والــي تزيــد مــن صعوبــة تحديــد أحجــام 

ــة تســتوجب  ــا ظاهــرة اجتماعيّ ــل المجتمــع بوصفه ــا مــن ِقب ــايل دون التعامــل معه ــول بالت ــد َتحُ الظاهــرة، وق

ــة  تســخري المــوارد لمحاربتهــا. كمــا أّن المبــىن المجتمعــيّ الذكــورّي - األبــوّي الســائد يف المؤّسســات االجتماعيّ

والسياســيّة واإلعالميـّـة يتطلـّـب بــذل جهــود مضاَعفــة إلحــداث تغيــريٍ مــا، ولــذا يجــب عــى المؤّسســات احلقوقيـّـة 

ــة جلعلهــا  والنســويّة مســاَءلة القيــادات السياســيّة يك تتحّمــل مســؤوليّاتها، والعمــل مــع المؤّسســات اإلعالميّ

رشيــكًا فاعــاًل يف منــع جرائــم قتــل النســاء. ويف مــا يــيل بعــض التوصيــات الــي ندعــو إىل تبنّيهــا:

العمــل عــى رصــد ومتابعــة حــاالت القتــل، وتطويــر قــدرات وخــبات اجلمعيّــات والمؤّسســات النســويّة عــى . 1

تطويــر عمليّــة التوثيــق ومتابعتهــا؛
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ــة . 2 ــال المؤّسســات احلقوقيّ ــا عــى جــدول أعم ــالت الضحاي ــة عائ ــة متابعــة ومرافق العمــل عــى وضــع قضيّ

والنســويّة والمختّصــة، وزيــادة التنســيق بــني اجلمعيـّـات واألطــر الفاعلــة لتنجيــع العمــل، ومضاعفــة اخلدمات، 

ومراكَمــة اإلنجــازات؛

العمــل مــع أطــر االختصاصيّــني النفســينّي، وتطويــر قــدرات وإمكانيّــات تقديــم اخلدمــات الالزمــة: غــرف . 3

طــوارئ عنــد حــدوث اجلريمــة، ومتابعــة مــع العائــالت للتعامــل مــع األزمــات الناشــئة يف فــرتة مــا بعــد اجلريمــة؛

أهّميـّـة العمــل مقابــل مكاتــب اخلدمــات االجتماعيـّـة المحلّيـّـة، وتطويــر قــدرات المهنيـّـني يف مجــال المراعــاة . 4

اجلندريـّـة، والوعــي للظاهــرة ومــا تشــمل مــن تحّديــات بأبعادهــا اخلدماتيـّـة واحلقوقيـّـة واإلنســانيّة؛

القيــادات . 5 "مــؤرّش قيــاس ســنوّي"، لمســاَءلة  أو  تقريــر  للرصــد والمتابعــة، ونــرش  ثابتــة  آليّــات  تطويــر 

النســاء؛  تعاملهــا مــع قضايــا العنــف وجرائــم القتــل ضــدّ  السياســيّة والمجتمعيّــة، المحلّيّــة والُقْطريّــة، يف 

ــني، والمتابعــة والرصــد، . 6 ــة تدريــب الصحفيّ ــل اإلعــالم المحــيّلّ، بغي ــر أدوات للعمــل المتواصــل مقاب تطوي

واســتغالل اإلمكانيّــات الــي يتيحهــا اإلعــالم ووســائل التواصــل االجتماعــيّ للرقابــة والتوعيــة المجتمعيّــة 

بشــأن جرائــم قتــل النســاء.

ختاًمــا، نــودّ اإلشــارة إىل أنّنــا، نحــن يف جمعيّــة "كيــان"، ســنأخذ بعــني االعتبــار التقريــر، ونتائجــه، وتوصياتــه 

مــن خــالل مســار دراســة وتخطيــط معّمــق خلّطتنــا اإلســرتاتيجيّة ومــا يجــب أن تشــمل مــن برامــج ونشــاطات 

ــات التعــاون  ــر آليّ ــة خاّصــة لتطوي ــك ســنُْويل أهّميّ يف مجــال مناهضــة العنــف ضــّد النســاء وقتــل النســاء. كذل

والعمــل المشــرتك مــع المؤّسســات النســويّة الناشــطة يف المجتمــع العــريبّ الفلســطييّ ومــع المجموعــات 

واحلــراكات النســويّة والشــبابيّة الناشــطة يف احلقــل. 
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רצח נשים:
מציאות אפלה ואפיקי התנגדות

תקציר

רצח נשים: מציאות אפלה ואפיקי התנגדות מתמקד ברצח נשים בחברה  הדו"ח 
המשפחות  כה:  עד  דגש  עליהם  הושם  שלא  היבטים  משלושה  בארץ  הערבית 
שקשורים  שונים  היבטים  על  מבטם  ונקודת  הנרצחות  הנשים  של  והמקורבים 
ובראשם משטרת ישראל,  ולקורבנות; התפקוד של מוסדות המדינה,  למקרי הרצח 
סביב  הבינלאומית  האמנות  ואכיפת  הערבית;  בחברה  נשים  רצח  עם  בהתמודדות 
האלימות נגד נשים ע"י ישראל, תוך מתן דגש על האמנה לביעור כל צורות האפליה 
נגד נשים )CEDAW(. בכך מהווה הדו"ח  תוספת חשובה למחקרים הקיימים בנוגע 
לתופעת האלימות נגד נשים. ההתמקדות במשפחות ובחברים/ות הקרובים/ות של 
תקדים  מהווים  למעלה,  המוזכרים  ההיבטים  כל  בין  והאינטגרציה  הרצח,  קורבנות 

בישראל. הערבית  בחברה  הפמיניסטי  המחקר  לשדה  שמוסיף  מחקרי 

נשים:  נגד  הרצח  מעשי  במספר  נורא  שיא  נרשם   )2020-2011( האחרון  בעשור 
ע"י בני זוגן או גברים אחרים  95 נשים ערביות נרצחו ביישובים הערביים בארץ 
מהמשפחה. יותר מ-% 50 מהקורבנות היו מוכרות למשרדי הרווחה, ו- % 33 מהן פנו 
בעבר למשטרה )מרכז המחקר והמידע של הכנסת, 2020(. נתונים אלה מצטרפים 
לנתוני האלימות ומעשי הרצח המתגברים בכלל האוכלוסייה הערבית )80 נרצחים 
מתוכם, 13 נשים, בתקופה של פחות משנה: ינואר-נובמבר 2020(, אך למרות זאת 
ההבדל ברור לחלוטין: המניע העיקרי לרצח נשים קשור במבנה חברתי פטריארכלי 
האלימות  את  שמכשיר  מה  לגברים  שלהן  והכפיפות  הנשים  נחיתות  את  שמנציח 
לרוב  משותף  מניע  על  מצביעים  המחקרים  לכך,  בנוסף  כלפיהן.  המופנים  והרצח 

מקרי הרצח: החלטתה של האישה להיות עצמאית.

הפשע  עם  להתמודד  הקורבן  של  משפחתה  נאלצת  אישה  של  רצח  כל  אחרי 
והשפעותיו על חיי המשפחה הגרעינית והשלכות המעשה על המשפחה המורחבת 
את  בוחנות  אנו  זאת,  ולצד  הנושא,  את  מציינות  אנו  זה  בדוח  החברתית.  והסביבה 
הקשר ההדוק הקיים בין הפשעים האלה לבין הנורמות והמסורות החברתיות, בהיותן 
השתקפות מובהקת של המבנים החברתיים ויחסי הכוחות. המחקרים שנעשו עד כה 
בנדון התמקדו לרוב בהצגת האינפורמציה הקשורה לקורבן ולנסיבות הפשע, מבלי 
למקד את תשומת הלב בגורמים שמסביב, המהווים קרקע פורייה לצמיחת פשעים 
אלה. בכך עורכות דוח זה רואות קשר בין מעשי הרצח המתגברים כנגד נשים לבין 
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התעצמות אווירת האלימות והפשע בכלל החברה הערבית, ובתוך זאת זמינות הנשק. 
דוח זה נדרש גם לסוגיה בולטת אחרת והיא הדרך שבה מסקרת התקשורת הערבית 
המקומית את מעשי הרצח. מצאנו כי התקשורת מעדיפה את "האקשן" והבלטת 
החברתיות  הנורמות  עם  מלהתמודד  מתחמקת  היא  אך  הפשעים,  מאחורי  הדרמה 
לגורם המנציח את המצב הקיים.  כלי התקשורת  הופכים  בכך  והתבניות הקיימות. 
בנוסף, בחנו את ההתנהלות של הגופים הרשמיים בעניין זה, לרבות משטרת ישראל, 
הפרקליטות ומשרד המשפטים, והתמקדנו בתפקיד שהם אמורים לבצע אל מול 
אי-עמידתם במשימות אלו. עשינו זאת מנקודת מבט חברתית, משפטית ופמיניסטית. 
רשמיים  מוסדות  מול  אל  שנעשו  התכתבויות  ותיעוד  נתונים  על  הסתמך  זה  ניתוח 

האמונים על אכיפת החוק במדינת ישראל.

14 נרצחות: מי האשם?

הפרק הראשון של הדו"ח  הוכן על בסיס מחקר שטח שכלל ראיונות עם משפחותיהן 
ומקורביהן של 14 נשים שנרצחו בחמש השנים האחרונות )2020-2015(. המחקר 
נסמך על 22 ראיונות שנעשו עם 22 קרובי משפחה וידידים/ות )מתוכם ארבעה 
גברים( של 14 נשים שנרצחו ע"י בני זוגן או גבר אחר מהמשפחה במספר יישובים 
ערביים בארץ. בנוסף נערכו חמישה ראיונות עם עובדים/ות סוציאליים/ות )מתוכם 
ובמהלך  הרצח  ביצוע  לפני  הקורבנות  עם  בעבודה  מעורבים/ות  שהיו  גברים(  שני 

הגשת תלונות על מקרי אלימות בתוך המשפחה.

בפרק שעוסק בממצאי המחקר הנדון נותחו בהרחבה היבטים ונתונים שנאספו ובלטו 
בתוך כלל התשובות. היבטים אלו כללו, בין היתר, את שגרת החיים של הקורבנות 
לפני הרצח, היחסים שהיו בין הקורבן לילדים, למשפחה ולחברה, אופי הזוגיות של 
הקורבנות עם בני זוגן, ההתייחסות של משפחות ומקורבי הנרצחות לחיי הקורבנות, 
או  הנדונים  במעשים  הלב  תשומת  למיקוד  שהובילו  הגורמים  הרצח,  מעשי  פרטי 
לחלופין לניסיון לכסות עליהם והתנהלות המוסדות הרלוונטיים לפני הרצח ואחריו, 
דוגמת משרדי הרווחה והמשטרה. התגובות נעו בין הזדהות ואמפתיה לבין האשמת 
הנורמות  על  ש"עברה"  בגלל  או  שלה  השתיקה  )בגלל  עצמה  שלה  ברצח  הקורבן 
והפנו  לנרצחות  גדולה  אמפתיה  שגילו  תגובות  היו  זאת  לצד  הנהוגות(.  החברתיות 
את האצבע המאשימה באופן ברור וללא כחל ושרק כלפי החברה מבלי להתייחס 

למניעים המעשיים שהניעו את הרצח. 

מבין התגובות שהופנו בביקורתיות כלפי הנרצחות וממחישות את הקיבעון המחשבתי 
בחברה: "היא החליפה את הלבוש הצנוע שלה ובכך כולם הפסיקו להסתכל עליה 
בכבוד..."; "נהגנו לבקר אותה לגבי דברים שלא אהבנו... כמו הלבוש שלה והיציאה 
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החליטה  "היא  בעצמה";  עצמה  את  ולקיים  לעבוד  רצתה  "היא  בלילה";  מהבית 
הזדהות  דברי  מאידך,  המשפחה".  אצל  בעיה  היווה  וזה  לבד,  ולחיות  להתגרש 
ואמפתיה עם הנרצחות: "ידענו עד כמה היא סובלת"; "היא התלוננה בפנינו רבות"; 
"תמיד הייתה אלימות בחיים שלה... היא הייתה מגיעה מדממת... הלכתי להביא 
אותה והוא איים: אם תפצי פה את יודעת איפה אני אשלח את הילדים שלך". 

באותו פרק, התייחסו המרואיינים שהשתתפו במחקר להיבט נוסף שהתמקד בתפקוד 
נגדן. העדויות שהתקבלו חושפות  ובאלימות  המשטרה בסוגיית רצח נשים ערביות 
תמונה מדאיגה של תפקוד לקוי של המשטרה, זלזול בתלונות, וחלק מהמרואיינים אף 
האשים את המשטרה בשיתוף פעולה עם הפושעים. כך סיפר לנו אחד המרואיינים: 
"היא התלוננה מיליון פעם.. כל יום הגיעה למשטרה, השם שלו והכל מוקלט בטלפון 
הנייד.. השמיעה את כל האיומים למשטרה, ופעמים מספר צילמה אותו וידאו כשהוא 
מפחיד  כשהוא  ביתה  לחלון  מתחת  יושב  אותו  צילמה  אותה..  והפחיד  איים  היכה, 
אותה ויורה באוויר, שלח לה הודעות, הכל הגיע למשטרה אך לא עשו כלום". עדויות 
נוספות שנשמעו מקרובי משפחה של הקורבנות העלו תמונה דומה המתארת זלזול 
של המשטרה בתלונות על אלימות המוגשות על-ידי נשים ערביות: "היא )הנרצחת( 
לנו  שאלה אותו )את השוטר(, למה אתה לא מזדהה איתי? הוא אמר לה, לכי אין 
זמן בשבילכן, אתן גורמות לבעיות". עוד מרואיינים תיארו מערכת יחסים טובה בין 
ומייד לאחר מכן קיבלנו  "פנינו מספר פעמים למשטרה,  המשטרה לבין הפושעים: 
לילה הגיעו  ובאותו  איומים כדי למחוק את התלונה. פעם הגשנו תלונה למשטרה, 
רעולי פנים עם נשק חם וירו על כל הבניין... הגשנו תלונה במשטרה, אך לא יודע מה 

היה קורה במשטרה כשנהגו להזמין אותו לתחנה."  

הרצח,  למעשי  העיתונאי  הסיקור  אחר  עקב  זה  דוח  שבבסיס  המחקר  לכך,  בנוסף 
למעשים.  התקשורת  כלי  שגילו  והיחס  ותכניו  הסיקור  אופי  את  לנתח  מנת  על 
הנתונים גילו כי כלי התקשורת העדיפו את התיאור הנרטיבי למעשי הפשע הנסמך 
על הודעות המשטרה סביב המקרים, מבלי לנתח או לחפש את הסיבות האמיתיות 
יותר. ברוב המקרים התקשורת הערבית לא ביטאה את התגובות של  או העמוקות 
משפחות הקורבנות והתעלמה מהן. גילינו גם כי התקשורת לא קיימה את תפקידה 
בהבאת ההקשרים הרלוונטיים והחשובים במימד הכרת התופעה וההתמודדות איתה 
לצד אימוץ ז'רגון וטרמנולוגיה פטריארכליים בסיקור האמור. גילוי זה הינו קריטי בכל 
הקשור לרצח נשים ולשינוי חברתי בכלל, מפאת השפעתה הרחבה של התקשורת 

על השיח הציבורי ותכניו, והיכולת שלה להוביל שינוי מחשבתי ותודעתי.

הפרק השני של הדו"ח דן בכמה רבדים הקשורים בתפקודם של המוסדות הרשמיים, 
האמונים בין השאר על הטיפול באלימות ובמעשי הרצח המופנים כנגד נשים בכדי 
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לעמוד על טיב התפקוד שלהם, ולבנות מנגנון המאפשר בקרה  ציבורית על טיפול 
במשטרה,  התמקדנו  המוסדות  מגוון  מתוך  נשים.  נגד  האלימות  בפשעי  הרשויות 
חוק  לפי  ופניות  התכתבויות  יזמנו  זו  במסגרת  המשפטים.  ובמשרד  בפרקליטות 
המשפטים.  למשרד  הכפופה  ולפרקליטות  למשטרה  תשנ"ח-1998  המידע,  חופש 
ומנומק לסעיפים בחוק הישראלי שאמורים  ניתוח משפטי מפורט  כולל   זה   פרק 
פליליות  עבירות  ביצוע  למניעת  הקשור  בכל  המשטרה  של  חובותיה  את  להסדיר 
 1991 ולחקירת ארועים פליליים, לרבות: חוק למניעת אלימות במשפחה, תשנ"א- 
)1991(, חוק העונשין, תשל"ז – 1977, פקודת המשטרה ]נוסח חדש[, תשל"א-1971, 

חוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, תשמ"ב - 1982  ופסקי דין שונים

ּכיאן פנתה למשטרה עם טבלה שפירטה את שמותיהן של  58   נשים ערביות שנרצחו 
בין השנים 2020-2015 וביקשה לקבל תשובות לשאלות שונות הרלוונטיות לחקירות 
הרצח בעניינן. בנוסף נתבקשה המשטרה להשיב על שאלות כלליות שהופנו אליה 
בסוגיית רצח נשים. כך למשל,  ביקשה  ּכיאן לקבל מידע אודות השלב שבו נמצאת 
זיקת החשודים  החקירה לגבי כל אחד ממקרי הרצח, מידע על המעצרים שבוצעו, 
לקורבנות, צווי הרחקה שהוצאו כנגד החשודים או הנאשמים ,  כתבי אישום שהוגשו 
בתקופה הרלוונטית, הרשעות, גזרי דין ומידע לגבי הסדרי טיעון, ככל שישנם כאלה  
שהוצגו  הרצח  מקרי   58 לגבי  כלשהם  נתונים  לספק  סירבה  המשטרה  לצערנו, 
בפניה.  הנתונים שהסכימה המשטרה למסור לארגון התייחסו רק למספר הכולל של 

הקורבנות ביחס לקורבנות "לא יהודיות" באופן המתואר להלן: 

מספר כולל של שנה
נרצחות

מספר הנרצחות 
ה"לא יהודיות"

2013322
2014224
20152816
20162816
2017219
20182917
20191810

 2020
168)עד 15/07/20(
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עמותת ּכיאן לא הסתפקה בתשובה שקיבלה, ובפניה נוספת למשטרה ביקשה מידע 
יהודיות"  "לא  במונח  הכוונה  נתבקשה המשטרה להסביר מה  כן,  כמו  יותר.  מפורט 
ואינן ערביות.  יהודיות  נשים שאינן  כולל  והאם הכוונה לנשים ערביות או שהמונח 
ממנו  חלקים  כי  וטענה  המבוקש  המידע  רוב  את  למסור  בשנית  סירבה  המשטרה 
איננם ממוחשבים ועל כן יש צורך בהקצאת  משאבים ומאמצים בלתי סבירים כדי 
ממסירת  אותה  פוטר  המידע  חופש  חוק  וכי  ּכיאן,  שהפנתה  השאלות  על  לענות 
המידע במקרה זה. בכל הקשור למידע אודות כתבי האישום, המשטרה הפנתה את 
העמותה למשרד המשפטים, שדחה אף הוא את הבקשה מהטעם כי הפקת המידע 
תחייב הקצאת משאבים בלתי סבירים הואיל ואין תיעוד ממוחשב לשמות הקורבנות 

מנהל. בהליכים שהוא 

המשפטים,  ממשרד  והן  מהמשטרה  הן  הנדרשות  התשובות  התקבלו  שלא  לאחר 
המשפט  לבית  עתירה  הגישה  כן  ועל  המידע,  את  לקבל  בקשתה  על  עמדה  ּכיאן 
המחוזי בירושלים במטרה לחייב את שני הגופים לספק נתונים מדויקים על המקרים 
שבקשת חופש המידע התייחסה אליהם. בעתירה הבהירה ּכיאן כי המידע המבוקש 
הנו בעל חשיבות ציבורית ראשונה במעלה בגלל העלייה במספרן של הנשים הערביות 
הנרצחות מדי שנה, ובשל אוזלת היד של הרשויות במיגור התופעה ובסיפוק הגנה 
לנשים. על כן, חשיפה הנתונים יש בה כדי לאפשר הסקת מסקנות לגבי  אופן טיפול  
הרשויות הרלוונטיות באלימות נגד נשים ערביות  ואופן תפקוד רשויות אכיפת החוק 

בלכידת האחראים לרצח והעמדתם לדין.

המשטרה  ידי  על  שנטענה  סבירים  הבלתי  המשאבים  הקצאת  לטענת  באשר 
והפרקליטות כיאן השיבה, כי יש  איזון ראוי בין הזכות לקבלת המידע לבין אילוצים 
הציבורי  האינטרס  בשל  ולו  המבוקש  המדיע  מסירת  מחייב  ומשאבים  תקציביים 
שבחשיפתו וכי אין זה סביר להיתלות בחריגים הקבועים בחוק ללא סיבה מוצדקת 
על מנת לקבל חסינות מראש מפני מסירת כל מידע שעלול לחשוף מחדלי הרשויות 
בטיפול בתופעת רצח נשים. בצל הקדמה הטכנולוגית, אין זה סביר שרשויות אכיפת 
הנתונים  את  ממוחשב  באופן  לשמור  מנת  על  כראוי  ויפעלו  יתאמצו  לא  החוק 

שברשותן.

בנוסף לעבודה של ּכיאן מול רשויות המדינה, העדויות שנאספו במהלך הכנת הדו"ח  
מחזקות את המסקנות בדבר הכשלים בעבודת המשטרה, והן מצביעות על כשלים 
בטיפול בפשעים נגד נשים בחברה הערבית ועל מגמה של אפלייה לאומית ממוסדת 
בתוך המשטרה, כאשר האלימות נוגעת לחברה הערבית בכלל ונשים ערביות בפרט. 
כשלים אלה מתבטאים בפרקטיקות קונקרטיות: שחרור מוקדם לרוצחים; כישלון 
מתמיד בהבטחת הגנה לנשים מאויימות; ועסקאות טיעון מקלות בזמן המשפט. 
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הרווחה,  ומשרדי  המשטרה  בעבודת  השאר  בין  חריפה  ביקורת  הטיחו  המרואיינים 
לאור העובדה שרוב המקרים ומצב הנשים הנפגעות היה ידוע להם. כולם הצביעו על 
התעלמות וזלזול בתלונות הנשנות וחוזרות. הזנחה זו דחפה מספר לא קטן מהקורבנות 
תומכות.  משפחות  ובעיקר  הקרובה  הסביבה  בתוך  פתרונות  לחפש  ומשפחותיהן 
הדו"ח  מביא ציטוטים ועדויות על אוזלת ידה של המשטרה או התעלמותה הבוטה 
מתלונות לפני הרצח. כך לדוגמה: "המשטרה לא האמינה לי שבני דודיה חטפו אותה 
וחקרו אותי במשך שש שעות. אם היו יוצאים לחפש אחריה יכול להיות שלא הייתה 
נרצחת"; ועוד עדויות על טיפול לקוי לאחר הרצח: "אפילו לא פתחו את המצלמות 

לראות מה קרה".

הפרק האחרון בדוח בוחן את האלימות המגדרית המופנית כנגד נשים ערביות דרך 
אפליה  של  הצורות  כל  לביעור  האמנה  ובמיוחד  אדם,  לזכויות  הבינלאומי  החוק 
להקשר  שלה  והרלוונטיות  הוראותיה  האמנה,  ניתוח  לאחר   .)CEDAW( נשים  נגד 
ומידת  האמנה  תחת  ישראל  מדינת  של  במחויבויות  דנות  אנו  נשים,  נגד  האלימות 
לצמוח  שיכולה  התועלת  אודות  קצר  דיון  הצגנו  ולסיכום  אלה.  מחויבויות  יישום 
מהאמנה למאבק המתנהל נגד האפלייה והאלימות המופנות כלפי הנשים הערביות 
אזרחיות מדינת ישראל, והדרכים הפוטנציאליות שבהן יהיה אפשר ליישם תועלת זו 

וארגונים.  תומכות  נשים,  זכויות  למען  אקטיביסטיות  נשים  ע"י 

מסקנות והמלצות

הדו"ח מנסח מספר מסקנות בתחומים שנחקרו. להלן עיקרן:

ישנו צורך קריטי להתייחס למעשי הרצח נגד נשים ערביות מתוך נקודת המבט . 1
גדולה לקורבנות.  וקרבה  ידע  המיוחדת של משפחות הקורבנות, בהיותן בעלות 
בהקשר זה יש ליזום מחקרים חדשים; המידע והתובנות החדשים יכולים ליצור 

כלים חדשים להתמודדות עם פשעים אלה.

ניצולות שחוו אלימות ואופן ההתמודדות שלהן עם . 2 יש ליזום מחקרי עומק עם 
יכולים להאיר באור חדש  החוויה לרבות תפקוד הרשויות. הסיפורים האישיים 

דרכי הפעולה הרצויות בעתיד. את 

ושיח בכל שכבות החברה הערבית, לצד . 3 ליזום תכניות לימוד  ישנו צורך מהותי 
הכשרת עיתונאים ואנשי תקשורת בהקשר של הגברת המודעות לסוגיות מסביב 

לרצח עצמו.
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ישנה חשיבות גדולה לרענון הדרך שבה מתועדים מעשי הרצח בעיתונות ובמוסדות . 4
של  וההודעות  הדו"חות  על  ההסתמכות  את  להפסיק  יש  האזרחית.  החברה 
החברתית  התודעה  להנצחת  גורמים  אשר  מסויים,  נרטיב  והכתבת  המשטרה 
ההגמונית שמצדיקה – בפירוש או במובלע, ביודעין או לא ביודעין – את מעשי 

הרצח. 

הדו"ח  מציג מספר מסקנות הקשורות לתפקודן של מוסדות המדינה הרשמיים, . 5
בכל הקשור לתפקוד הלקוי וההתייחסות הלוקה בנוגע למעשי אלימות נגד נשים. 
בהקשר הזה אנו ממליצות בין השאר לערוך הכשרות לשוטרים המטפלים בתיקי 
בין המשטרה  ושיתוף הפעולה  ומיסוד התיאום  לצד הגברת  נשים,  נגד  אלימות 

למשרדי הרווחה. 

וארגוני עיתונאים על מנת לצמצם את . 6 זכויות אדם  יש לפעול ביחד עם ארגוני 
כל  לאחר  החקירה  פרטי  על  המוטלים  הפרסום  איסור  בצווי  הנרחב  השימוש 
מקרה רצח. שימוש בלתי מבוקר בצווי איסור פרסום חותר תחת הזכות של הציבור 
לדעת, ומן הראוי לערוך איזון בין האינטרס הציבורי בחקירה ותפיסת עבריינים 
לבין זכות הציבור לדעת, שמאפשרת ביקורת ציבורית על רשויות המדינה, לא כל 

שכן בעידן הטכנולוגי שבו השליטה על זרימת המידע מצומצמת.

והכפפתם . 7 אלה  מוסדות  על  המעקב  להגברת  כלים  מציע  הדו"ח   זאת  לצד 
תפקוד  לשיפור  נקודתיות  המלצות  מביא  הדו"ח   אקטיבית.  ציבורית  לביקורת 
הקשורים  הנתונים  לכל  ממוחשב  מאגר  יצירת  והפרקליטות:  המשטרה 
בתי  חיוב  פרסום;  איסור  צווי  חברתי,  סטטוס  לאום,  גיל,  זהות,  בתופעה: 
התקשורת  הגברת  הגנה;  צו  בכל  המשטרה  בעדכון  והפרקליטות  המשפט 
לגברים  אלקטרוניים  באזיקים  שימוש  המאוימות;  הנשים  עם  האישית 

נשים.  לאגוני  משפטי  מעמד  והענקת  מאיימים; 

ּכיאן רואה בתופעת האלימות נגד נשים סוגייה חשובה שאמורה להעסיק את  ארגון 
נשים  נגד  המופנית  באלימות  להילחם  דחוף  צורך  וישנו  החברה,  שכבות  כל 
כתופעה המאיימת על חיי רבות מהנשים ועל החברה כולה. כולנו תקווה שדוח זה 
יהווה נקודת זינוק להבנה עמוקה יותר של הסוגייה, לקידום הנושא בקרב הגורמים 
הרלבנטיים, ולחשיבות המיוחדת שיש למשפחות הקורבנות בדיון זה. אנו קוראות 
לכל המוסדות הרלוונטיים לפתח את הסוגיה הזו ולחתור למימוש ההמלצות 
זכויות אדם  ונטולת הפרות  נטולת אלימות  בריאה,  , למען חברה  הדו"ח  של 

בכלל.

רצח נשים: מציאות אפלה ואפיקי התנגדות
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Femicide:A grim reality and possibilities for resistance
Summary

The report Femicide: A grim reality and possibilities for resistance addresses 
femicide in Arab society in Israel from three previously unexplored perspectives. 
First, the way relatives and close friends of the murdered women regard aspects 
of the murders and the victims; second, the work of state authorities to confront 
femicide in Arab society, chiefly the Israel Police; and third, Israel’s compliance 
with international treaties concerning violence against women, especially the 
Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women 
(CEDAW). The research approach focusing on the families and close friends 
of femicide victims is unprecedented, and the report’s integration of all the 
perspectives outlined above represents a groundbreaking contribution to the 
existing body of research on violence against women. 

The number of femicide cases soared in the past decade (2011-2020), reaching a 
horrifying peak: 95 Arab women in Arab society in Israel were murdered by their 
partners or by other male relatives. Over 50 percent of the victims’ situations of 
domestic violence were known to welfare authorities, and 33 percent had filed 
a police complaint previously (Knesset Research and Information Center, 2020). 
This is part of a broader increase in violence and murder cases in Arab society in 
Israel (80 victims of murder, 13 of whom were women, in under a year: January-
November 2020). Yet, femicide is a distinct crime: its key motive is linked to a 
patriarchal social structure that perpetuates women’s inferiority and subordination 
to men, which subsequently legitimizes violence directed at women, including the 
ultimate violence: femicide. Research suggests that a common motive in most 
of these murder cases is the woman’s decision to pursue independence.

Every time a woman is murdered, her family must cope with the crime and its 
effects on her immediate family, as well the implications on her extended family 
and social milieu. In this report we address this issue while examining the close link 
between these crimes and the surrounding social norms and traditions, which are 
a significant reflection of social constructs and power relations. Previous research 
has mainly presented information concerning the victim and the circumstances 
of the crime without focusing attention on social factors, which are fertile ground 
for such crimes. Thus, the authors of this report link the increase in femicide 
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to the general rise in violence and crime in Arab society in Israel, which is also 
connected to the accessibility of weapons. This report also addresses an 
additional prominent issue: local Arab media’s coverage of femicide. We found 
that the media prefers to focus on action and drama in these cases but evades 
confronting social norms and structures; in doing so, the media perpetuates these 
norms and structures. This report also examines the work of state authorities, 
including the Israel Police, the Office of the State Attorney and the Ministry of 
Justice, and focuses on their prescribed roles and failure to perform their duties. 
We do so from a social, legal, and feminist perspective; our analysis is based on 
data and documentation of correspondence with the relevant Israeli authorities 
responsible for law enforcement.

Fourteen women murdered: Who is to blame?

The first chapter of this report is based on field research that included interviews 
with the families and close contacts of 14 women who were murdered in the 
past five years (2015-2020) - 22 interviews conducted with 22 relatives and 
friends (including four men) of 14 women murdered by their partners or other 
male relatives in several Arab communities in Israel. Additionally, five interviews 
were conducted with social workers (including two men) who worked with the 
victims before they were murdered and while complaints of domestic violence 
were being filed with welfare authorities.

The chapter on research findings provides an in-depth analysis of the prominent 
aspects and data collected among the responses recorded. These aspects 
include the victims’ daily lives prior to the murder; their relationships with their 
children, families, partners, and societies; reflections from families and relatives 
on the lives of the victims; details of the murder cases; the parties responsible 
for focusing attention on the crimes or alternatively for attempting to cover them 
up; and treatment by the relevant authorities both before and after the murder 
(i.e. welfare authorities and the police). The responses ranged from identifying 
and empathizing with the victim to blaming the victim for her own murder (for 
her silence or because she transgressed social norms). Some responses greatly 
empathized with the women who were murdered and directed the blame at 
society in general, while still disregarding the particular dynamics and motives 
underlying the murders. 

Femicide: A grim reality and possibilities for resistance
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Examples of responses critical of the women who were murdered and which 
demonstrate a rigid social attitude are: “She stopped dressing modestly and 
that’s when everyone stopped looking at her respectfully…”; “We would criticize 
her for things we didn’t like… such as the way she dressed and for leaving her 
home at night”; “She wanted to work and support herself”’; “She decided to get 
a divorce and live on her own, and that was a problem for the family”. In contrast, 
examples of responses identifying and empathizing with the women who were 
murdered are: “We knew how much she was suffering”; She complained to us 
so many times”; “There was always violence in her life… She would come over 
bleeding… I went to pick her up and he threatened: if you open your mouth, you 
know where I’ll send your kids”.

This chapter also incorporates reflections by interviewees on police work in 
cases of violence against Arab women and femicide. The testimonies reveal 
a disturbing reality of faulty police work and disregard for complaints. Some 
interviewees even accused the police of collaborating with the perpetrators. One 
interviewee claimed: “She complained a million times… she went to the police 
every day, his name and everything is recorded on her cellphone… she played 
the police all the threats she recorded. And few times she filmed him while he 
was beating, threatening, and intimidating her. She filmed him sitting outside her 
window, intimidating her and shooting in the air, sending her messages, it was all 
reported to the police, but they didn’t do a thing.” Other testimonies depict similar 
circumstances reflecting the way police disregard complaints filed by Arab 
women: “She (the woman later murdered) asked him (the police officer), ‘Why 
don’t you sympathize with me?’ He said, ‘Because we don’t have time for you, you 
cause trouble.’” Other interviewees described close relationships between police 
and offenders: “We went to the police several times and promptly after that we 
received threats to retract the complaint. Once we filed a police complaint, and 
that very same night masked men with weapons shot at our entire building… We 
filed a police complaint, but I don’t know what happened at the police station 
when they summoned him.”

In addition, the research that serves as the basis of this report examined the 
media’s coverage of these murders in order to analyze the type of coverage, 
content, and approach towards these actions. Data showed that most 
media outlets preferred a narrative description of the crimes based on police 
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announcements concerning the cases and did not analyze or explore the true or 
more profound reasons. In most cases, Arab media did not convey responses by 
the victims’ families and ignored them. We also found that the media failed its 
duty to present important and relevant context for recognizing and addressing 
the phenomenon of femicide, while assuming patriarchal jargon and terminology 
in its coverage. This finding is crucial for the study and prevention of femicide 
and broader social change given the media’s influence over public discourse and 
issues for debate, and its capacity to lead to perceptual and conceptual change.

The second chapter of the report addresses several aspects pertaining to the 
work of state authorities, which are responsible for coping with violence against 
women and femicide, in order to examine their operations and build a mechanism 
for dealing with violence against women that is subject to public scrutiny. We 
chose to focus on the Israel Police, the Office of the State Attorney, and the 
Ministry of Justice. As such, we directed correspondence and requests under the 
Freedom of Information Law (1998) to all three institutions. The report provides a 
detailed legal analysis of the sections of Israeli law governing the police’s duties 
to investigate and prevent such crimes, including the Prevention of Domestic 
Violence Law (1991), Penal Law, the Police Act, Criminal Procedure Law, and 
relevant jurisprudence.

Kayan addressed the police with a table including the names of 58 women 
murdered between 2015-2020 and 21 focused and general queries regarding 
these cases and the police’s work in general on the matter. Kayan requested 
information concerning progress in each investigation, any arrests, suspects’ 
relationship with the victims, any restraining orders issued prior to the murder, 
the number of indictments served during the above period, and the number of 
convictions and plea bargains arranged. Unfortunately, the police refused to 
provide any information regarding these 58 cases besides these general figures:

Femicide: A grim reality and possibilities for resistance
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Year  Total number of
women murdered

Number of “non-
 Jewish” women

murdered
2013 32 2
2014 22 4
2015 28 16
2016 28 16
2017 21 9
2018 29 17
2019 18 10

(prior to July 15, 2020) 2020 16 8

Following this inadequate response, Kayan requested that the police provide 
information that would include the victims’ names. Kayan also asked the police 
clarify the term “non-Jewish,” and whether it referred to Arab women or included 
women who are neither Jewish nor Arab. The police again refused to provide most 
of the requested information, claiming that part of the data was not digitized and that 
therefore providing the requested information would require intensive resources, 
resources it was not required to allocate under the Freedom of Information Law. 
The police referred Kayan to the Ministry of Justice for data regarding indictments, 
yet the Ministry too replied it was unable to provide the information due to the 
unreasonable efforts it would require (its computerized system did not allow 
searching databases by the victim’s name and would therefore require sorting 
through hundreds of case files).

Because the Israel Police and the Ministry of Justice failed to provide the necessary 
information, Kayan petitioned the Jerusalem District Court to oblige both bodies to 
provide precise details regarding the cases referred to in the freedom of information 
request. In the petition, Kayan stressed that the information it requested is of utmost 
public significance due to the number of Arab women murdered every year and 
authorities’ failure to confront the phenomenon and provide protection for women. 
Therefore, revealing the data would aid in the formulation of conclusions regarding 
the circumstances of femicide cases and authorities’ responses to violence and 
femicide, as well as efforts to locate perpetrators and bring them to justice. 
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Kayan also argued that it was necessary to strike an appropriate balance between 
the right to information and constraints arising from inadequate resources, due to 
concerns that authorities might exploit loopholes in the Freedom of Information 
Law to shirk their lawful duty to provide the information. It is unreasonable that 
in this age of technology law enforcement authorities do not take the necessary 
steps to store their data digitally.

In addition to addressing the work of state authorities, the collected testimonies 
underscore the report’s findings of flawed police work and indicate shortfalls 
in addressing crimes against women in Arab society, as well as a nationwide 
trend of institutionalized discrimination within the police in cases of violence 
in Arab society and specifically against Arab women. These flaws are reflected 
in practices such as early parole for murderers; consistent failure to provide 
protection to women subjected to threats; and plea bargains that reduce the 
sentence during trial. Interviewees harshly criticized the work of police and 
of welfare authorities because these bodies were aware of existing domestic 
violence in the vast majority of cases and of the circumstances to which the 
abused women were subject. Interviewees all pointed to complaints being 
ignored and scorned despite repeated filings. Such negligence motivated 
several of the victims and their families to seek alternative solutions, especially 
supportive families. The report brings quotes and testimonies referring to the 
police’s negligent treatment or blatant disregard of complaints filed prior to 
the murders. For example, “The police refused to believe me when I said her 
cousins had abducted her, and they interrogated me for six hours. If they had 
gone searching for her, she may not have been murdered;” as well as testimonies 
concerning flawed police work after the murder occurred: “They didn’t even turn 
on the [security] cameras to see what happened.”

The final chapter of the report examines gender-based violence against Arab 
Palestinian women through the lens of international human rights law and 
specifically the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 
Against Women (CEDAW). After providing an overview of CEDAW, its provisions, 
and its relevance within the context of violence against women, the report 
discusses Israel’s obligations under CEDAW and compliance with these obligations. 
The report’s conclusion provides a brief discussion of CEDAW’s role in the struggle 
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against discrimination and violence perpetrated against Arab Palestinian 
women citizens of Israel, and ways that women’s rights activists, advocates, and 
organizations may apply its agenda to their work.

Findings and recommendations:

The report formulates several recommendations in the areas of its research. Its 
main recommendations are:

1. Femicide of Arab women must be addressed from the special perspective 
of the victims’ families because of their knowledge of and close relationship 
with the victims. In this context, new research must be undertaken; new data 
and findings can shape new practices for addressing these crimes.

2. In-depth research projects must be undertaken with women who survive the 
agonizing experience of domestic and other gender-based violence. Personal 
accounts may suggest effective new paths for future action.

3. Educational programs and discourse at all levels of Arab society in Israel 
are necessary, including training for journalists and media workers to raise 
awareness of issues related to femicide.

4. It is imperative to reshape reporting on femicide by media and civil society 
institutions. Reporting and documentation must cease to rely on police 
reports and announcements and their dictation of a specific narrative, which 
in turn perpetuates the hegemonic social attitudes justifying murder – overtly 
or implicitly.

5. The report offers several findings in terms of the work of state authorities 
regarding inadequate treatment and poor response to violence against 
women. In this context, our recommendations include training police officers 
who deal with cases of violence against women, while increasing and 
institutionalizing collaboration between police and welfare authorities.

Collaboration between human rights organizations and journalism organizations 
to limit the frequent use of gag orders in investigations of femicide of Arab 
women. Unrestricted use of gag orders undermines the public’s right to know, 
and the public interest in conducting an investigation and finding the offenders 
must be balanced with the public’s right to know, which enables public scrutiny of 
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state authorities, especially in the age of technology when there is limited control 
over the flow of information.

This report also suggests practices designed to increase oversight on state 
institutions and subject them to active public scrutiny. Focused recommendations 
for improving police and state attorney’s office operations include creating a 
digital database incorporating all relevant information about violence against 
women: identity, age, nationality, social status, and gag orders; obligating the 
courts and state attorney’s office to update police regarding any protection 
order; increasing individual communications with threatened women; use 
of electronic bracelets for abusers; and granting legal status to women’s 
organizations.

Kayan views violence against women as a vital issue that should concern all of 
society. Countering violence directed against women is urgent and imperative 
because it threatens the lives of many women and is a menace to society as 
a whole. We hope that this report offers a more profound understanding for 
relevant bodies; we encourage authorities to act and consider the special role 
of the victims’ families. We call on all the relevant authorities to explore and 
apply this report’s recommendations for the sake of a healthy society, free of 
violence and human rights violations.
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