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دور �صناع القرار يف احلد من العنف
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رؤيا املؤسسة:
ترتئي سوا إىل أن تكون املؤسسة الرائدة يف العمل عىل تغيري ثقافة العنف
السائدة ،ونرش ثقافة السالم واألمان ،وتوظيفها يف خدمة التنمية البرشية
واملجتمعية ،للوصول إىل مجتمع دميقراطي مبني عىل املساواة والعدالة
اإلجتامعية مستند عىل حقوق اإلنسان.
رسالة املؤسسة:
سوا هي مؤسسة فلسطينية غري ربحية ،تأسست عام  1998تعمل ملناهضة
العنف املوجه ضد النساء واألطفال بكافة أشكاله .وتهدف املؤسسة إىل
نرش ثقافة الالعنف واملساواة بني الجنسني داخل املجتمع الفلسطيني،
من خالل تقديم املساندة لضحايا العنف واإلرشاد والدعم النفيس برسية
تامة لخدمة املجتمع .تقوم سوا بالتشبيك مع رشكاء آخرين ،باإلضافة إىل
إستخدام أحدث تقنيات التكنولوجيا املتاحة وتوظيفها يف خدمة العمل
املجتمعي .مع طاقم من املوظفني املدربني تدريباً جيدا ً ذو خربة ومهنية
عالية من أجل تقديم املساندة واملشورة عىل نحو فعال لضحايا العنف
بشكل فعال.
األهداف ااإلسرتاتيجية:
1.1املساهمة يف الحد من كافة أشكال العنف املوجه ضد النساء واألطفال
خاصة ،العنف القائم عىل أساس النوع اإلجتامعي والعنف األرسي.
2.2توفري الفرصة لضحايا العنف للوصول إىل الدعم األمن والحامية.
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3.3رفع مستوى الوعي املجتمعي ونقل قضايا العنف من مستوى العائلة
واملنزل إىل املستوى املجتمعي.
4.4ترسيخ روح وقيم العمل التطوعي ،ملواجهه العنف املو ّجه ضد النساء
واألطفال ،وتجنيد املوارد والدعم املجتمعي لذلك.
5.5أن تقوم باملبادرة واالستثامر باستخدام أحدث تقنيات وسائل اإلتصال
املتاحة من أجل تقديم أفضل الخدمات إىل أفراد املجتمع.
6.6تفعيل الدور الرقايب ومحاسبة الجهات املسؤولة عن تنفيذ األحكام
الخاصة بقضايا العنف.
إسرتاتيجيات
•رفع مستوى الوعي العام مبوضوع العنف خاصة العنف املبني عىل
أساس النوع اإلجتامعي والعنف األرسي.
• توفري خدمات الدعم والحامية لألطفال النساء ضحايا العنف.
• نقل قضايا العنف من املستوى العائيل إىل املستوى املجتمعي.
• رفع مستوى الجهود يف تجنيد املوارد للحصول عىل اإلستدامة الذاتية.
• بناء قدرات املؤسسة ملواجهة التحديات.
•بذل الجهود للوصول بالخدمات ألكرب عدد من املستفيدين ،لنرش
الوعي حول العنف القائم عىل أساس النوع اإلجتامعي ،والعنف
األرسي ،والحق يف العيش ،حياة خالية من العنف.
أسس الرتبية يف العائلة العربية
العائلة :هي مؤسسة إجتامعية ،تلعب دور الوسيط الرئييس بني شخصية
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الفرد والحضارة اإلجتامعية التي ينتمي إليها ،تتكون شخصية الفرد ضمن
العائلة ،وتنقل قيم املجتمع وأمناط السلوك فيه من خالل العائلة وتتقوى
بواسطتها.
عندما يولد الطفل تتكون ذاته بصورة تدريجية نتيجة التفاعل بينها وبني
ذوات أشخاص آخرين ،وهي منظمة تنظيامً تصاعدياً حيث إن املنزلة
األوىل هي األم ،ويرتكز عليها إطار الشخصية ومتثل األم يف هذه املرحلة
دورا ً كبريا ً من حيث أثرها يف تكوين شخصية الطفل إىل حني بدء اإلدراك
والوعي يف سن البلوغ.
تعترب العائلة ميداناً للتفاعالت املختلفة املستمرة بني أعضائها .إن عاطفة
الحب ال تظهر بشكل تعبريات واضحة ،ما عدا بعض العواطف الواضحة
التي توجهها النسوة نحو الطفل الصبي يف العائلة .وحتى لو كان األب
لطيفاً فإنه يبقى بعيدا ً يف مرحلة الطفولة التي تقع مسؤوليتها عىل عاتق
األم فقط.
ال تتيح العائلة العربية للطفل سوى مجال ضيق لتحقيق إستقالليته،
وبالتايل رسعان ما يتعلم اإلتكالية مام يؤدي للشعور بالعجز وبالتايل
الشعور بالخجل والجنب ،لذلك فهو يتعلم كيف يغذي إحرتامه لنفسه
عىل أساس رأي اآلخرين فيه .وهذا النظام مينعه من الثقة بنفسه وبآرائه
الخاصة.
إن شعور الطفل بالندم لقيامه بعمل خاطئ ينبع من خوفه رؤية اآلخرين
ألعامله ،فتنعدم لديه القدرة عىل نقد الذات وإدانتها ،فيصبح ما يقوله
الناس هو األهم وما ال يراه الناس ال عيب فيه ،وبالرغم من أن األطفال
العرب يشعرون بالخجل عامة أمام الغرباء فال عجب أن يعتادوا عىل التملق
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والدماثة ،ورسعان ما يتعلمون فن إرضاء الجميع ومسايرتهم وللمسايرة
إيجابيات وسلبيات ،كام أن الرياء الذي ترتكز عليه املسايرة يؤدي بصورة
تلقائية إىل تغذية الروح العدوانية التي تظهر خاصة يف اإلستغابة.
من ناحية فإن طريقة التعليم تتلخص يف أسلوب التلقني والعقاب الجسدي،
فيتعلم الطفل الرتدد والحفظ وال يعطى املجال للمناقشة والتساؤل ،ومن
الناحية األخرى ينمو الطفل بالشعور بأن مسؤوليته تجاه عائلته فقط،
لذلك من الواجب عليه التضحية يف سبيل والديه وإخوته .يف إطار هذه
الرشوط النفسية ال يبقى سوى مجال قليل للشعور بواجب تجاه املجتمع.
الطفلة األنثى والطفل الذكر
إن التمييز بني الجنسني يبدأ قبل والدة الطفل/ة بل قبل تكوين الجنني.
من رغبة الوالدين يف إنجاب الصبيان مينى الجميع للعروسني أن ينجبوا
صبياً ،فواجب املرأة األول يف الزواج هو إنجاب الذكور ،والصبي البكر هو
أمثن ما متلك املرأة.
إن مقام املرأة بني أفراد عائلة زوجها يعتمد عىل قدرتها عىل إنجاب
الصبيان ،امرأة ال تنجب سوى البنات تعترب زوجة غري ناضجة (طفلة)
يهددها خطر الطالق ،لذلك فالزوجة ال تستمد قيمتها من وجودها هي
بل من وجود اإلبن الذكر الذي سيحمل إسم زوجها ،لذلك نراها تفرح أكرث
عندما تنجب ذكرأ ،بينام عندما تنجب بنتاً فإنها تشعر بالخجل نوعاً ما.
مع العلم أن الدراسات العلمية أثبتت أن األب هو الذي يلعب يف غالبية
الحاالت الدور املحدد لجنس املولود ،وبالتايل ال بد من تصحيح نظرة اللوم
املجتمعية املوجهة ضد األم.
7

يظهر التمييز بني البنت والصبي منذ فرتة الطفولة فيكون واضحاً أن
اإلهتامم والعناية بالطفل الذكر أكرث منها بالطفلة األنثى والخوف عليه
مضاعف ،ويكون التمييز واضحاً أثناء فرتة الرضاعة ،فالصبي يرضع فرتة
أطول من البنت .وإن ذلك يعود إىل أسباب إضافية ،فلطاملا األم ترضع ،إذا ً
ال ميكنها أن تحمل وهذا يعود إىل أسباب «فسيولوجية» .وهكذا فإن كان
الرضيع طفلة فإن فرتة الرضاعة تكون قصرية ليك تحمل األم مرة أخرى
لعلها تلد ذكرا ً .أما إذا كان الرضيع ذكرا ً فال حاجة ألن تحمل املرأة مرة
أخرى برسعة ،بل عىل العكس فإنها ترغب بإطالة فرتة اإلعتناء به والتمتع
بذلك.
من الواضح أن الطفل والطفلة يدركان قيمتهام منذ صغرهام .فالطفلة
تدرك أنها «غري كاملة» أو «ناقصة» فهي تختلف عن أخيها ،بينام هو
ميكنه اإلستمرار يف عملية الرضاعة وميكنه أن يطلب ذلك متى شاء ،فإن
طلبه سيلبى ،بينام الطفلة ال يلبى طلبها إال أنها تفطم برسعة ،كذلك فإن
بكاءه يلبى برسعة عىل أيدي النسوة بالعائلة.
إن أشد عداء يتعلمه الطفل تجاه أبيه هو مصدر السيطرة التي تحطمه،
وتجعل العائلة تعيش يف جو من الطغيان ،فاألب هو الذي يأمر ،ويضطهد،
ويعاقب ،وتبدأ البنت تعلم دورها من الصغر بأنها ثانوية وأن عليها أن
تخضع لطلبات الرجل الذي هو أقوى منها ،والولد بدوره يتعلم أن الفتاة/
املرأة يجب أن تلبي طلباته وتطيعه فهو القوي واملتسلط فمن الطبيعي
أن تلقى البنت إهتامماً أقل من أرستها.
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مفهوم العنف
مشكلة العنف منترشة يف جميع أنحاء العامل ،وهي عبارة عن حالة من
القمع والتهديد تعرب عن التمتع بالسلطة عن طريق إذالل اآلخر ،وغالباً ما
تعيشها نساء العامل مع تفاصيل قد تكون متطابقة ملا يحصل يف مجتمعات
أخرى وما يحصل يف فلسطني ترصفات مشابهة لها ،فإن ترصفات الشخص
العنيف متشابهة ومتكررة ،وصفاته تنطبق عىل كل شخص يستخدم
العنف.
فالعنف ضد الزوجة ،عىل سبيل املثال ،هو أي ترصف يقوم به الزوج أو
ينوي القيام به ،بهدف السيطرة عىل املرأة وإجبارها عىل القيام بترصفات
تتامىش مع حاجيات الزوج ورغباته دون األخذ بعني اإلعتبار قدراتها،
إهتامماتها ومشاعرها.
والفكرة األوىل التي تتكون لدينا عندما نسمع كلمة (عنف) أن العنف
يكمن يف الرضب فقط ،لكن هناك أشكاالً عديدة وأساليب مختلفة لتنفيذ
الترصف العنيف منها العنف الجسدي والنفيس والجنيس واإلجتامعي
واإلقتصادي.
العنف الجسدي:
ينفذ عن طريق مهاجمة جسدية من الشخص العنيف تجاه شخص آخر،
ورمبا نستطيع أن منيز هذا النوع من العنف عن طريق اآلثار التي يرتكها
عىل الجسم ،وأهم ما يف األمر أن كل عنف جسدي يرتك أثرا ً نفسياً.

9

العنف النفيس:
هذا النوع من العنف غري ظاهر خارجياً ويصعب التعرف عليه وتحديد
شدة الرضر منه ،لهذا يسمى إصابة نفسية .إن الهدف من العنف النفيس
هو املس باآلخرين وهدم التقدير والتقييم الذايت لآلخرين وتكون األرضار
الناتجة عن هذا العنف أشد من الرضر الجسدي ،ولكنها تظهر عن طريق
ترصفات معينة تؤرش عىل العنف النفيس.
العنف الجنيس:
يظهر هذا النوع من العنف يف جميع املجتمعات مبا فيها املجتمعات التي
تشكل فيها العالقات الجنسية إبرازا ً للسيطرة األبوية ،ويستخدم كثريا ً من
الرجال هذه الطريقة كوسيلة للسيطرة عىل النساء من خالل فرض مامرسة
الجنس عليهن بأشكال مختلفة.
أسباب العنف عىل أساس النوع االجتامعي (الجندر)
بنا ًء عىل ما تم التطرق إليه أعاله ،إن املعايري واملامرسات املجتمعية
والتوقعات املنتظرة من الرجال ،تقلب سلوكهم ،إذ يصبح العنف هو
وسيلة مهمة بالنسبة إىل بعض الرجال ليثبتوا رجولتهم أو ليؤكدوا سلطتهم
التي ميارسونها ،وميكن أن يعترب العنف األرسي الذي يلجا إليه الرجال
يف العائالت واملنازل تطورا ً لعالقات السلطة بني املهيمن والخاضع التي
يعززها املجتمع.
غالباً ما يعترب الرجال أن النساء غري مساويات لهم مام يجعل الرجل قادر
عىل خلق الكثري من التربيرات ألسباب العنف عىل أساس الجندر ،وهذا
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يساعدنا لفهم الدافع الذي يدفع الزوج لإلعتداء عىل زوجته مثالً ،ولكن
هذا ال يجيز وال يربر حصول العنف ،وعند النظر إىل الظروف التي يحصل
بها العنف األرسي نرى أن أسباب العنف يعتمد عىل اآليت:
أن املعايري الجندرية تؤدي إىل تعزيز السلطة األبوية ،وتدعيم حكم
الرجال للمجتمع ،نتيجة لإلعتقاد الخاطئ بأن النساء غري قادرات عىل
اإلستقالل الذايت ،والحصول عىل الفرص نفسها يف الحرية التي يتمتع
بها الذكور يف املجتمع.
إن ارتفاع معدل البطالة و زيادة النساء العامالت ،يشعر بعض الرجال
بأنهم يخرسون قوتهم شيئاً فشيئاً ،فيلجؤون إىل إستعامل العنف شيئاً
فشيئاً.
نظرة املجتمع إىل النساء كرم ٍز للرشف ،وبالتايل رضورة حامية هذا
الرمز عرب تقييد حركته.
األدوار التقليدية املسنودة إىل الرجال والنساء ،والتي تفرتض أن الدور
األسايس للنساء هو توفري الرعاية من خالل األمومة والقيام باألعامل
املنزلية و الرعاية ،واعتقاد الرجل بأن العنف هو حق رشعي من
العقاب.
النظرة إىل النساء بأنهن ملكية خاصة للرجل وأن الرجل هو صاحب
القرار بشتى األمور الحياتية.
باإلضافة إىل ذلك ،قد تؤثر املعوقات اإلقتصادية عىل قرار املرأة ،حيث أن
كثري من النساء ليس لديهن مهنة أو شهادة ،مام يصعب عليهن إيجاد
فرصة عمل جيدة والحصول عىل دخل يساعدهن عىل اإلستمرار مع الزوج
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العنيف ،ألن الزوج يف هذه الحالة هو املعيل لها وألرستها.
ولكن يجب علينا أن ال نعترب أن هذه األسباب تربر للرجل استخدام
العنف يف مستويات مختلفة من بيئتنا االجتامعي ،فإذا كنا نريد العمل
بفاعلية إلنهاء العنف ووضع حد له ،علينا أن نتطرق إىل العوامل ،يف كل
مستوى ،التي قد تساهم نشوء العنف املبني عىل أساس النوع اإلجتامعي
والقرسي
يف مجتمعاتنا واستمراره ،فمثالً ،قبول املجتمع بالزواج املبكر
ّ
للفتيات يُعترب من أحد األسباب التي تؤدي إىل تزايد العنف عىل أساس
الجندر ،إن هدفنا األقىص هو وضع حد للعنف وتجنبه قبل أن يبدأ.
فكرة الكتيبات
بالتعاون مع منظمة «أوكسفام بريطانيا» تعمل مؤسسة سوا عىل الحد من
العنف األرسي يف املناطق الفلسطينية املحتلة ،من خالل تعزيز مقاربات
وإسرتاتيجيات العمل مع الرجال والفتيان يف الح ّد من العنف عىل أساس
النوع اإلجتامعي (الجندر) ،تهدف اإلسرتاتيجية األساسية للمرشوع إىل نرش
الوعي باملفاهيم املتعلقة بالعنف املبني عىل أساس النوع اإلجتامعي،
والعمل مع األفراد املختلفني ،من خالل فتح حوار ونقاش دينامييك
لتغيري املفاهيم النمطية السائدة حول قضايا العنف والعمل عىل إكساب
املفاهيم التي تنص عىل مبدأ املساواة وإحرتام حقوق اإلنسان ،وذلك من
أجل كسب التأييد ،وامليض قدماً بحملة املنارصة .حيث أن إبراز اإلهتامم
الجامهريي وتعبئة الناس ومتكينهم سيدفع عجلة التغيري إىل األمام ،إضافة
إىل كسب تأييد الرجال لتكوين مجموعات حليفة قادرة عىل املساهمة يف
عملية تغيري األفكار املغلوطة املتعلقة بالعنف ضد النساء.
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يف فلسطني كام يف العامل العريب ،إن الرجال يحتفظون بالسلطة املطلقة ليس
داخل األرسة فقط وإمنا عىل الصعيد السيايس واإلجتامعي واإلقتصادي،
وذلك بسبب التنشئة اإلجتامعية التي تعزز وجود املجتمع الذكوري
والعمل باألفكار النمطية املغلوطة ،ومن هذا املنطلق فإن سوا تركز عىل
العمل مع الرجال إلرشاكهم يف قضايا العنف واملساواة بني الجنسني ،بهدف
إرشاكهم كقادة مجتمعات وصناع قرار يف العمل ملناهضة العنف ضد
املرأة ،مبا أن العمل مع الرجال هو مفتاح التأثري عىل رجال آخرين ،وأن
الرجل هو جزء ال يتجزأ من هذا العنف املوجه ضد النساء ،ولضامن أن
ينظر إىل املساواة باعتبارها قضية هامة بالنسبة للمجتمع ككل وليس
فقط بالنسبة للمرأة واملنظامت النسوية.
ومبا أن مشاركة الرجل جزء أسايس يف مناهضة العنف ضد النساء ،فإن سوا
وأوكسفام تحاوالن التع ّرف عىل حاجة املجتمع وكيفية إرشاك صناع القرار
من الرجال يف املؤسسات والقطاعات املهمة ،ورضورة التأثري عىل مواقفهم
وسلوكياتهم ،ومامرساتهم يف ما يختص مبوضوع العنف ضد النساء .وإحدى
أدوات هذه املقاربات والتدخالت هي العمل عىل الكتيبات األربعة ،التي
سرتكز بشكل خاص عىل العمل إلستهداف الرجال يف املؤسسات عىل اتخاذ
إجراءات إيجابية للحد من العنف ضد املرأة وتطوير تنفيذ خطط العمل
للتأثري عىل املؤسسات واألفراد العاملني فيها من أجل تحويل ص ّناع القرار
من الرجال ،إىل ناشطني فاعلني يف العمل عىل إنهاء العنف ضد النساء.
تتوجه الكتيبات إىل الرجال العاملني يف أربع مؤسسات أساسية :القضاء
(محامني وقضاة) ،املؤسسات الدينية (رجال الدين) ،الرشطة ،وصناع القرار.
ونأمل من خالل هذه الكتيبات زيادة إهتامم رجال الرشطة بقضايا العنف
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املتوجه إليهم ،واملحامني والقضاة تناول قضايا العنف املنزيل ،والربملانيني
املدافعني عن إقرار قانون حول العنف املنزيل ،والزعامء الدينيني باستخدام
الخطابات الدينية ملطالبة الرجال من أجل إنهاء العنف ضد املرأة.
ملاذا هذه الكتيبات؟
إنه الوقت لنقل الرتكيز من إعتبار الرجال عىل أنهم مشكلة ينبغي حلها
وعائق يف وجه مساواة النوع اإلجتامعي ،إىل تبني مقاربات إيجابية
للتنمية تعرتف بأن الفتيان والرجال مثلهم مثل النساء لهم حاجاتهم
الخاصة ،ويهتمون ملا يحدث مع رشيكاتهم عائالتهم ،ومجتمعاتهم املحلية
ويشكلون جزءا ً أساسياً من الحل.
وإنطالقاً من أهمية الدور الفاعل والحقيقي لرجال الدين والرشطة
واملحاميني والقضاة والسياسيني وصناع القرار وقدرتهم عىل التأثري يف
املجتمع الفلسطيني ،إن اختالف القوة والنفوذ الذي يتمتع به هؤالء
من خالل إختالف مراكزهم يف مؤسساتهم واختالف نوع السلطة التي
يتمتعون بها ،يعطي نقطة قوة للقدرة عىل املساهمة يف تحقيق التغيري يف
املجتمع الفلسطيني.
وتهدف هذه الكتيبات لتكون دليل التعرف عىل نقاط الدخول إىل هذه
املؤسسات الرئيسية يف املجتمع املحيل ،من خالل تكوين مجموعة من
الرجال قادرة عىل دعم التغيري ملناهضة العنف املوجه ضد النساء ،من
أجل كسب التأييد وامليض قدماً للمساهمة يف إحداث التغيري ،عوضاً عن
الحد من تقدم التغيري الهادف إىل مناهضة العنف ضد النساء ،وإن لكل
مؤسسة خصوصيتها ومقارباتها املختلفة.
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عالقة صناع القرار بالعنف عىل أساس الجندر؟
ان لصناع القرار تأثري كبري يف مجتمعنا الفلسطيني حيث ان لديهم السلطة
يف وضع القوانني أو إلغائها .وال شك أن لتطورات الظروف السياسية يف
البالد لها صلة كبرية بحالة النساء الفلسطينيات ومستوى العنف املامرس
ضدهن .بل أن للسياسة تأثريا بالغا عىل وضع النساء حيث تعاين النساء
الفلسطينيات من نوعني من العنف أوال يتمثل يف ما تعانيه أصال من متييز
واستغالل واضطهاد اجتامعي وعنف مجتمعي وأرسي ،وثانيا و بشكل
مبارش من ج ّراء مامرسات االحتالل القمعية والتعسفية من قتل واعتقال
وتنكيل واستفزاز و إهانة وهدر للكرامة عىل الحواجز .وعليه نستطيع
القول أن العنف املامرس ضد النساء هنا ،هو عنف مركب ومزدوج.
تتحمل السلطة الفلسطينية املسؤولية الكبرية إزاء هذه الظاهرة  ,حيث
أن سياسات الحكومة تلعب دورا كبريا يف حامية النساء من العنف وذلك
عن طريق وضع قوانني وسياسات منصفة للنساء وترشيع القوانني التي
تساهم يف الحد من العنف واإلسهام يف تشكيل رادع يؤمن الحامية للنساء
من قبل مرتكبي جرائم الرشف  -عىل سبيل املثال  -من خالل سن عقوبات
صارمة بحق مرتكبي جرائم الرشف والعنف ضد النساء بشكل عام وأيضا
من خالل العمل يدا بيد مع املنظامت النسوية من اجل الحد من التمييز
واالضطهاد املوجه ضد النساء سواء كان نفيس أو جسدي أو جنيس وغريها.
اما االهمية من استهداف هذه الفئة:
ميكننا اختصار أهمية استهداف هذه الفئة بالتايل:
 -1لصناع القرار ،سواء يف السلطة أو خارجها ،دور كبري يف التأثري يف الناس
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ومواقفهم ،وذلك بسبب طبيعة عملهم التي تتطلّب عاد ًة املعرفة العميقة
باملصلحة العامة يف بلد معينّ .
وس ّن قوانينه،
وميلك صناع القرار أيضاً دورا ً مهامً يف تغيري واقع املجتمع َ
ولذلك تأثري عىل تنظيم العالقات االجتامعية مبا فيها العالقات األرسية
لناحية ضامن األمن فيها ولجميع أفرادها.
 -2يُنظَر إىل صانع القرار عاد ًة عىل أنه الراعي للحقوق والواجبات السياسية
يف املجتمع .لذا ،فإ ّن احتضانه لقضية الح ّد من العنف ضد النساء يساهم
يف خلق عالقة سليمة بني أعضاء املجتمع مبا تقتضيه املصلحة العامة.
 -3متارس الربامج السياسية واالنتخابية دورا ً يف لفت نظر الناس إىل القضايا
التي ينبغي العمل عليها وتحسينها ،أو تغيريها ،وفق منظور أيديولوجي
ومصالح مع ّينة ميثّلها املرشّ ح وحزبه ،آخذا ً يف االعتبار املناخ الشعبي العام
والقضايا الطاغية عىل هموم جمهوره ومطالبه وتطلّعاته .لذا ،من مصلحة
املرشّ ح أن يش ّجع النساء تحديدا ً عىل منارصته ،مبا أنّه ّن ميثّلن نصف
جمهوره ،وإقناعه ّن بأنه سوف يعمل من أجل قضاياه ّن ومصالحه ّن.
 -4لصناع القرار ،خصوصاً املنت َخبني منهم ،مصلحة ودور ومسؤولية يف
التجاوب مع الحمالت واملطالب الشعبية وتحويلها إىل قوانني ومامرسات،
من بينها تأمني الحامية للمرأة ،وهو أمر سبق وتحقّق يف املنطقة ،تحديدا ً
يف األردن وتركيا .فعىل ممثّيل الشعب ،ببساطة ،تلبية احتياجات ناخبيهم
واملطالب التي يرفعونها.
 -5لصناع القرار قدرة كبرية عىل جذب وسائل اإلعالم ،حيث يتمتع
معظمهم مبنابر إعالمية تتيح لهم التعبري عن مواقفهم .فقد يستعملون
تلك املنابر إليصال رسالتنا ونقلها اىل الرأي العام ،وقد تؤثر هذه الرسائل
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بدورها عىل جمهور صناع القرار هؤالء أو حلفائهم ،أو حتّى خصومهم
السياسيني الذين قد يسعون إىل تبني مواقف شبيهة عىل سبيل التنافس
السيايس.
كيف نرشك صناع القرار يف عملية املنارصة؟
إن تبني صناع القرار لقضايا العنف ضد النساء ذو أهمية بالغة حيث
انه يشكل دعام ومساندة للنساء يف معركتها ملناهضة العنف بجميع
اشكاله,لذلك يجب اتباع االساليب الفعالة واملؤثرة التي تساعدك يف اقناع
صناع القرار برضورة العمل يدا بيد مع املجموعات املنارصة لقضايا النساء
واملنظامت النسوية للحد من العنف ضد النساء .وحتى ننجح يف ارشاكهم
والعمل معهم نحتاج اىل:
 -1املعلومات:
 الحقوق والقانون :يف العمل مع جميع الفئات ،مبا فيها صناع القرار،يشكّل القانون والدستور املورد األهم ملعرفة القوانني املتعلّقة بالنساء
والحقوق والواجبات .كام وميكننا االعتامد عىل الجهات الرسم ّية ومراكز
األبحاث ومنشورات األمم املتّحدة والتقارير الصادرة عن الجمعيات
املختصة ،من أجل أن نبني نقاشاتنا وآرائنا عىل دليل ما ّدي ،وليس عىل رأي
ّ
شخيص أو مج ّرد ترجيحات.
ّ
 املعاهدات الدولية املعن ّية باملرأة واملربمة من قبل السلطة الوطنيةالفلسطينية ،علينا أيضاً التن ّبه إىل التحفّظات عليها ،وخاصة تلك املوضوعة
عىل اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة -سيداو.
 توصيات هيئات حقوق اإلنسان لألمم املتحدة (لجنة سيداو ،مجلس17

حقوق اإلنسان،إلخ).
 املقاربات السياس ّية املختلفة حول حقوق املرأة وإنهاء العنف ضد املرأة. األوضاع االجتامعية والقانونية لتجارب النساء املع َّنفات. املؤشرّ ات باألرقام والحقائق التي تربهن التأثري السلبي واألذى الذييُلحقه العنف عىل أساس النوع االجتامعي بالنساء والفتيات.
 متابعة املواقف والتط ّورات واألفكار والنقاط التي تُطرح ،بهدف إعادةاستعاملها إذا كانت مفيدة ،أو صياغة املقاربة األكرث فاعل ّية يف التعامل مع
طارحيها.
 معرفة محيطنا جيدا ً ووضع الئحة باألحزاب السياسية ،ومواقفها،والقطاعات الداعمة ضمنها ،وسبل وإمكانية التنسيق.
ينبغي أن نعتمد دوماً عىل مصدر موثوق .فاملنارصة ال تقوم عىل تكوين
شخيص فقط ،بل هي تتطلّب معرفة وإملاماً بالقضية التي نعمل عليها
رأي
ّ
وتفاصيلها والحقائق املتعلِّقة بها ،ليك نستطيع دحض النقاشات املعارِضة
لها برباهني وأ ّدلة عمل ّية دامغة .فنحن نتو ّجه يف هذا الكت ّيب إىل صناع
القرار للعمل معهم وإرشاكهم يف القضاء عىل العنف ض ّد املرأة .لذا علينا
أن نفكّر دامئاً مبا نريد ،ونح ّدد الهدف ونوع التد ّخل الذي نتو ّخاه ،وكيفية
أي نوع نقاش وحوار نريد أن نقيم؟
الوصول إىل هدفناّ :
 -2التحالفات:
يكتسب تكوين التحالفات حول قضية مح ّددة أهمية كبرية تساعد يف رفع
مستوى الضغط من أجل الوصول إىل الهدف املرجو وذلك قبل التو ّجه إىل
صناع القرار وميكن إقامة التحالفات أو أشكال أخرى من التعاون مع:
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 جمعيات املجتمع املدين :نلتقي يف معظم األحيان مع جمعياتاملجتمعات املدين كوننا نعمل سوية ضمن أطر حقوق اإلنسان وتجمعنا
أساساً مبادئ مشرتكة .وبالتايل ،فإ ّن التحالف معها ميكن أن يكون مثمرا ً
جدا ً عىل مستوى الضغط واالستشارة وتشارك الخربات والتجارب ،وتنظيم
تح ّركات مشرتكة .فصانع القرار كلّام استشعر أ ّن املطلب هو مطلب
ُمحتضن من قبل عدد كبري من جمعيات املجتمع املدين ،كلّام أخذ هذا
املطلب عىل محمل الجد.
 صناع القرار الداعمني أنفسهم :إ ّن وجود نائب أو وزير أو صانع قرار ذيجمهور وتأثري كب َريين داعم لنا يشكّل نقطة مه ّمة ننطلق منها نحو كسب
املزيد من التأييد يف الوسط السيايس.
 اإلعالم :يهت ّم صناع القرار إىل حد كبري باملادة التي يق ّدمها اإلعالم عنهم،أكان عىل مستوى األسلوب أو املضمون أو عىل مستوى التواتر .فاإلعالم،
إذا ما كان حليفاً لنا ،باستطاعته أن يشكّل ق ّوة ضاغطة قد تدفع بصانع
القرار إىل تبني قضيتنا )كأن يتب ّنى اإلعالم حملتنا اإلعالمية ،أو يطرح أسئلة
تتعلّق بقضيتنا عىل صانعي القرار الذين يستضيفهم( ،أو إعادة النظر يف
موقفه من قضيتنا.
 الشخصيات اإلعالمية والشخصيات العامة :تلعب الشخصيات اإلعالميةالبارزة والشخصيات العامة دورا ً أكرب من حيث التأثري والضغط عىل صناع
القرار ،فهي تتمتّع بقاعدة شعبية كبرية تتابع برامجها أو إطالالتها بشكل
متواصل ،وتتأث ّر بطروحاتها واملواضيع التي تثريها .من هنا ،ميكن أن متارس
هذه الشخصيات تأثريا ً عىل الرأي العام الذي يأخذه صانع القرار بعني
االعتبار.
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 الخرباء القانونيون واملحامون :إذا كان هدفنا تعديل قانون ما ،فإ ّن هؤالء،وخاصة الداعمني منهم ،يستطيعون من خالل معرفتهم واختصاصهم
ّ
تزويدنا بالحجج القانون ّية الالزمة لدعم قضيتنا ،وكذلك مساعدتنا يف صياغة
مرشوع قانون أو اقرتاح تعديل بعض النصوص .كام أنهم يستطيعون لفت
نظرنا إىل الثغرات القانونية وكيفية االستفادة منها واستنباط طرق جديدة
لخرق املواد واستنتاج األسباب املوجبة قانونياً لتعديل أو استحداث مادة
قانونية .وهي معلومات وطرق ميكننا استخدامها لتقوية حججنا لدى
عملنا وتواصلنا مع صانع القرار.
من املهم هنا أن نذكرهم بأننا نتمتع بقوانني جيدة نوعا ما ولكن اننا
بحاجة لإلرادة والشجاعة للتطبيق من خالل العمل معا.من منطلق االميان
مبفاهيم العدالة االجتامعية لخلق واقع افضل لكال الجنسني.
القدرة عىل التواصل واالتصال مع صناع القرار:
من املفيد أن نكون مسلّحني دوماً باملعلومات الكافية التي ت ّربر رغبتنا
يف تعديل قانون ما .أ ّما الرسائل التي نريد توجيهها ،فتختلف بحسب
مرحلة حملة املنارصة .فمرحلة إعداد مرشوع القانون ،تتطلب إ ّما تقدميه
كاقرتاح من أحد النواب املؤيدين عىل األقل ،أو إحالته من مجلس الوزراء.
يف ما يتعلّق مبوضوعنا ،فإ ّن الرسائل التي نو ّجهها ينبغي أن ترتكّز عىل
املعلومات املتعلقة بالعنف ضد النساء ،باإلضافة إىل كافّة املواثيق الدولية
واإلحصاءات ذات الصلة.
تتبع أسلوب النقاش والحوار الهادف ,فعىل سبيل املثال قد تبدا بطرح
اسئلة تساعدك عىل فهم درجة تأييده او معارضته للموضوع ,بعد ذلك
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قد تستغل نقاطا من اجاباته هو لفتح باب النقاش,بامكانك البدء بتوضيح
اهمية الدور الذي يؤديه صناع القرار يف مناهضة العنف وماله من تاثري
بالغ األهمية عىل الوضع االجتامعي والسيايس يف املجتمع  .ويجب عليك
ان تظهر استقالليتك وعدم تحيزك لحزب سيايس معني الن ذلك قد يشعر
الشخص املقابل باالنزعاج والتوتر النه قد يعتربها مجادلة سياسية او تحد
يسعى من خالله للنجاح يف اثبات وجهة نظره املكتسبة من معتقدات
وافكار حزبه السيايس .ومن االساليب التي تساعدك يف النقاش هو
استعراض امثلة لحمالت وتجارب قام بها صناع القرار يف مناطق مختلفة
تكللت بالنجاح الذي يصب يف مصلحة الدولة واملجتمع.
أمثلة عىل النجاحات التي من املمكن االستفادة منها-:
«مثال عىل حمالت حققت مكاسب لصالح النساء حيث أصدرت أول
حكومة دميقراطية يف جنوب إفريقيا قانون “العنف األرسي “ عام 1998
كجزء من التزاماتها املحلية والدولية بحامية حقوق اإلنسان للنساء حملة
ممثلة من الناشطني والناشطات واملؤمنني بأهمية محاربة العنف اجل
تنفيذ قانون العنف األرسي ،بحيث عملت املجموعة املمثلة من قبل
املؤسسات األهلية وصناع القرار بهدف الضغط عىل الحكومة من اجل
تنفيذ قانون العنف األرسي وكانت ردود فعل الحكومة بحيث كان تأثري
الحملة واضحاً أثناء االجتامعات التي أجريت بهدف الضغط عىل مسئويل
الحكومة وفريق العمل املعني بتنفيذ القانون ،وأخذ يربز من داخل
منفذي الحكومة أحساس متعاظم برضورة اإلرساع من اجل دفع العملية
إىل األمام  ،وقد أعربت الحكومة عن قلقها بشأن املسريات التي ارتبطت
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بالحملة  ،عالوة عىل تزايد الضغط الجامهريي لتنفيذ قانون العنف األرسي
دأب الصحفيون عىل االتصال بتلك الدوائر ،وعالوة عىل ذلك أفاد مسئولني
الحكومة بأنهم يواكبون العديد من االستفسارات والتساؤالت التي طرحها
الجمهور حول أسباب عدم تنفيذ القانون ،فوعدت الحكومة باإلرساع
بالتنفيذ وناشدت الجمهور بالصرب وأعتربها كثريون من مسئويل الحكومة
رضورية وشجعوا أنصار الحملة خارج االجتامعات الحكومية لالستمرار يف
مامرسات الضغط .
يف هذه الحملة مارس صناع القرار ضغوطاً عىل مختلف اإلدارات للتحرك
برسعة أكرب نحو التنفيذ  ,ونتيجة جهود هذه القوى املجتمعية أعلن عن
بدء تنفيذ قانون العنف األرسي يوم  15ديسمرب  , 1999أي بعد صدوره
بأكرث من عام قام رشكاء الحملة بتوزيع ورود بيضاء(يرمز اللون األبيض إىل
عدم العنف ضد النساء).
“ويف تجربة أخرى يف بريطانيا قامت مجموعة من النساء بعمل حملة
ضغط وتأثري مع الربملانيون يف اململكة الربيطانية بشان تعديل قانون
الجنسية الذي يسمح للرجال يف حال تزوج من أجنبية باالحتفاظ بجنسيته
بينام النساء ال تحتفظ يف جنسيتها يف حال زواجها من أجنبي وبذلك تفقد
جميع الحقوق واالمتيازات يف بلدها  ,بدأ نضال تلك النشطاء والنشاطات
عام  1920ويف عام  1940عدلت الحكومة الربيطانية قانون الجنسية
بصورة متنح النساء حقها يف الجنسية يف حال زواجها من أجنبي.
 .3كيف تتحاور وتتناقش مع رجال السياسة:
إن وضع املرأة واملجتمع الفلسطيني إجامال يف الظروف الراهنة التي
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يعيشها الشعب الفلسطيني صعب وخطري.فإذا ما استمر هذا الحال ،وبقي
الوضع عىل ما هو عليه من تدهور لألوضاع االجتامعية واملعيشية ،فإن
إمكانية إعادة األمور الحقا إىل جديد عهدها ستكون أصعب بكثري،ولكن
علينا أن نكون مقنعني قبل أن نقنع ونتحاور مع صناع القرار ،ومن اجل
تحقيق الهدف علينا أن نتحىل بالخصائص التالية -:
 3.1اإلميان بقضية إنصاف النساء والعدالة االجتامعية بني الجنسني .
 3.2مهارة عالية يف إقناع اآلخرين بالقضية.
 3.3االتصال والتواصل مع رجال القانون والقضاة.
 3.4التنظيم والتخطيط.
 3.5اإلبداع واالبتكار وإيجاد حلول جديدة.
من املمكن أننا نتوقع أن يقول لك صناع القرار بان وضع نساء فلسطني
جدا ممتاز وليسو بحاجة للعمل فعىل النساء أن تناضل لوحدها باإلضافة
إننا نعترب أمور العنف ضد النساء هي شان خاص وال يحق لنا التدخل يف
شؤون األرسة  ،وهنا ميكننا اإلجابة بان ما تقولونه صحيح األرسة كمؤسسة
يجب الحفاظ عىل متاسكها مهام كان الثمن إن لهذا التحيز جانبه اإليجايب
بال شك  ,لكن له جوانب سلبية أيضاً  ,بالذات يف حاالت العنف األرسي
ومن أشدها اغتصاب املحارم «سفاح القرىب» ففي هذه الحاالت عادة ما
يتم التغايض عن حقوق الضحايا باسم الحفاظ عىل متاسك األرسة  ،وهنا
عىل رجال الساسة لعب دور كبري يف فضح تلك املامرسات وليس التسرت
عليها.
وهنا باإلمكان أن نتحدث عن املجتمع الذكوري التقليدي ونشري بأنة
لألسف بان تلك الثقافة الزالت مسيطرة عىل األرسة الفلسطينية ،متمثلة
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بالعشائر التي تنظم عالقات البرش يف أطار عشائري تحكمه قوانني عرفيه
 .يقبل هذا املجتمع التقليدي مثالً جرائم الرشف ،لكن يف بعض الحاالت
تقتل الفتاة ضحية اغتصاب املحارم تحت ستار غسل العار الذي لحق
رشف األرسة .
وهنا يجب أن نركز انتباههم بأن العادات والتقاليد ليست ثوابت جامدة
 ,بل يجب أن نرتك ونأخذ منها بقدر ما يتامىش مع حياتنا املعارصة .إننا
نعيش حالياً يف دولة تنمو باتجاه الحداثة وليست قبيلة بدائية كام إننا
كفلسطينيني نحن أعضاء يف مجتمع دويل نؤثر فيه ونتأثر به  ,ولسنا
معزولني عن العامل .
وقد آن األوان إقرار العدالة عىل أساس سن أفضل الترشيعات التي تضمنها
الدولة الحديثة ملواطنيها ومواطناتها الذين يتساوون يف الحقوق والواجبات
تحت راية الدستور واملواثيق الدولية ،ال فرق يف هذا بني الرجال والنساء
فاملعاملة التي كانت مقبولة يف املايض يف أطار تنظيم عشائري قبيل ال
ميكن قبولها يف إطار دولة حديثة .
و هذا يضع عىل عاتق صناع القرار والقوى الشعبية مهمة السعي إلحقاق
الحق إن القيام يف تلك املهمة يف حامية النساء من العنف يف املجالني
الخاص أو العام ليس بالسهل وهنا نطالب رجال القياديات الشعبية يف أن
يلعبوا دورا اكرب يف العمل التكاميل والنضال مع النساء من اجل الحفاظ
عىل املكتسبات التي حققتها الحركة النسوية الفلسطينية ،فنحن نريد
أن نرى جهودكم تبذل كقيادات سياسية وجامهريية ووطنية يف الحفاظ
وتكملة تلك املكتسبات من اجل واقع أفضل لشعبنا الفلسطيني.
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 )4كيف تكسب تعاون صناع القرار خالل اللقاء:
إن أية فكرة ال تالقي الدعم الكايف من الناس سوف يكون مصريها الفشل
 ,الن التأثري عىل صناع القرار يف تبني فكرة حامية النساء من العنف
يتطلب إقناعهم بان القضية املطروحة هي قضية مجتمعية مهمة يقف
وراءها ويؤيدها عدد كبري من األشخاص واملؤسسات املختلفة،ال تتعارض
مع األديان وال املصالح السياسية.
وهذا يتطلب حشد كبري للدفاع عن قضية وقف العنف املامرس ضد النساء
عىل اعتبار أن قضية النساء هي قضية مجتمع بأكمله ,ومن الصعب خلق
جيل جديد ال تتمتع فيه النساء بصحة نفسية جيدة باإلضافة إىل أن قضية
حامية النساء الفلسطينيات من العنف هي قضية عدالة اجتامعية  ,أال
تستحق نساء فلسطني اللوايت هن رشيكات النضال الوطني أن تتلقى تلك
املعاملة .وهنا باإلمكان أن نقنعهم بان تلك القضية هي قضيتنا جميعا
وتتطلب حشد جامهريي واسع واهتامم مجتمعي كبري.
ألنه ال ميكن أن نتوجه إىل رجال القانون لتبني القضية ودعمها دون أن
تستند قضيتنا لدعم جامهريي كاف  ،ومن الرضوري االلتفات اىل مواقف
صناع القرار من االتفاقيات والتحفظات املسجلة عليها إذ أن ذلك يساعد
عىل تصنيف صناع القرار (مع) أو (ضد) وتحديد املطلوب استهدافهم
لكسب التأييد أو ملحاولة تغيري املوقف ،فال بد من القيام باألنشطة التالية:
 4.1حمالت دعائية وتعبوية.
 4.2توفري الوثائق واملعلومات التي تؤكد عىل نسب العنف املامرس ضد
النساء.
 4.3تجنيد و تعبئة مجموعات من رجال القوى الشعبية والوطنية للتعبري
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عن دعمها للفكرة من خالل االشرتاك يف لقاءات أو الخروج مبظاهرات
سلمية وغريها من الطرق للتأكيد عىل وجود حشد جامهريي كاف يؤكد
عىل أهمية حامية النساء الفلسطينيات.
 4.4توقيع العرائض التي ترفض العنف املامرس ضد النساء الفلسطينيات.
 4.5إجراء استفتاءات شعبية.
 )5حافظ عىل استمرارية التواصل واملتابعة مع صناع القرار:
من املهم ابقاء التواصل من اجل الحفاظ عىل استمرارية التعاون واملتابعة
مع صناع القرار من خالل:
1-1الرسائل القصرية .SMS
2-2الرسائل الخطية (عرب الربيد) mail
3-3الرسائل الخطية (عرب الربيد اإللكرتوين) . massive e-mails
4-4إرسال ملفات اىل النواب بشكل عام أو اىل نواب محددين (ملفات
تتضمن معلومات ،وقائع ،دراسات ،أبحاث...الخ)info files .
5-5اجتامعات قصرية املدى.
6-6اجتامعات دورية .
7-7اتصاالت هاتفية.
8ويتلخص دور صناع القرار يف الحد من العنف يف النقاط التالية:
 5.1العمل عىل ترشيع القوانني التي تحد من ظاهرة العنف ضد املراة
وتعزز مبدأ املساواة بني الرجال والنساء.
 5.2فرض العقوبات التي سوف تشكل رادعا لكل من يحاول تعنيف
26

النساء ,حيث ان التساهل مع مرتكبي الجرائم املرتكبة عىل خلفية ما
يسمى بالرشف قد ساهم يف زيادة وانتشار هذه الظاهرة يف مجتمعنا
الفلسطيني.
 5.3رسم برنامج توعية متكامل يشمل املواد الالزمة لتفعيل الربنامج من
خالل الحكومة ومنظامت املجتمع املدين يعزز مبدا املساواة ويناهض
ظاهرة العنف ضد النساء بجميع اشكاله.
 5.4عقد املحارضات التوعوية و ورش العمل .
 5.5عقد الندوات واملؤمترات.
 5.6إعداد الدراسات والكتيبات التوعوية حول أهمية الدفاع عن حقوق
النساء وحاميتهن من العنف.
 5.7الدفاع عن النساء يف األنشطة العامة وإنصافهن.
 7.5تجنيد وسائل اإلعالم املختلفة املكتوبة واملرئية واملسموعة لدعم قضية
الحد من العنف املامرس ضد النساء وحاميتهن من العنف باسم السلطة
السياسية  ,والرتويج لتلك القضية  ,عىل اعتبار أنها قضية تهم الوطن.
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