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�سل�سلة الكتب التوعوية ()2
دور املحامني والق�ضاة يف احلد من العنف

لقد تم إعداد هذه النرشة مبساعدة من االتحاد األورويب و صندوق األمم املتحدة للسكان ودعم تقني
من أوكسفام .إن اآلراء الواردة يف هذه النرشة تعرب عن رأي كاتبها (أومنظمة سوا) وال ميكن يف أي
حال من األحوال أن تعكس وجهات نظر االتحاد األورويب ،وصندوق األمم املتحدة للسكان وأوكسفام.
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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.
3.3رفع مستوى الوعي املجتمعي ونقل قضايا العنف من مستوى العائلة
4

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
الفرد والحضارة اإلجتامعية التي ينتمي إليها ،تتكون شخصية الفرد ضمن
العائلة ،وتنقل قيم املجتمع وأمناط السلوك فيه من خالل العائلة وتتقوى
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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
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.
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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.
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 ً
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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.
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
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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.
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.
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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
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
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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
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.
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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.
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.
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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
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
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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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مـــــــــقـــــــدمة
إن النصوص القانونية املوجودة منذ القدم سواء كانت ساموية أو وضعية،
وحتى القرن الواحد والعرشين هدفت يف غالبيتها اىل صيانة حقوق
االنسان وحفظ كرامته ،ورجل القانون لعب دور كبري يف الدفاع عن تلك
الحقوق من أصل اإلنسان.
والنساء هن اإلنسان وبالتايل فإن رجل القانون يستخدم القوانني التي تأكد
عىل مكانتها يف املجتمع .عىل اعتبار ذلك رضورة من رضورات تحقيق
العدالة االجتامعية وهو ما تصبو اليه جميع الرشائع والنصوص القانونية.
ويؤكد ميثاق االمم املتحدة يف ديباجته عىل رضورة اميان جميع الدول
االعضاء بالحقوق األساسية لإلنسان ،وتساوي النساء مع الرجال يف كافة
املجاالت.
حيث تنص املادة األوىل من امليثاق أن ال متييز بني الرجال والنساء لسبب
الجنس أو اللغة أو الدين ،وتؤكد املادة ذاتها عىل رضورة احرتام الحريات
بشكل عام (املادة :1يولد جميع الناس أحرارا ً متساوين يف الكرامة
والحقوق ،وقد وهبوا عقالً وضمريا ً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح
اإلخاء).
للقضاة واملحامني دور أسايس يف وضع ح ّد للعنف ضد املرأة كونهم
عىل متاس مبارش مع قضايا النساء يف املحاكم ويف القانون .فاملحامون
يدافعون عن قضايا العنف ضد املرأة يف املحاكم ،من قضايا أحوال
شخصية )طالق ،حضانة ،إلخ( ،إىل قضايا عنف معنوي )تهديد ،محاولة
تشويه سمعة املرأة ،إلخ( ،جسدي )رضب وإيذاء قد يصل إىل ح ّد القتل(،
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جنيس )كالتح ّرش الجنيس واالغتصاب(؛ والقضاة هم الذين يصدرون
األحكام يف هذه القضايا .لذلك ،نعترب أ ّن لهذه الفئة أهمية بالغة تكمن
يف أنها معنيّة مبارشة بتأمني وتحصني الحامية القانونية للنساء .وعليه،
من امله ّم إدماجها بشكل فاعل يف عملنا يف مناهضة العنف ضد املرأة.
اهتم بعض املحامني والقضاة يف تناول مواضيع النساء والدفاع عن حقوقها.
إن نساء فلسطني مثل نساء الدول العربية تعاين كثريا ً من وضعها القانوين،
فالقوانني الفلسطينية هي قوانني قدمية مستمدة من القوانني األردنية
واملرصية ،األمر الذي حال دون وجود قوانني فلسطينية خاصة بالشعب
الفلسطيني.
وبالرغم من ذلك يحاول املحامون والقضاة يف املطالبة بالحقوق ضمن
الظروف املتاحة واملتوفرة لدى امكانيات الشعب الفلسطيني  .إذا ً
العالقة تكاملية ما بني املحامني والقضاة وحفظ كرامة النساء ،عىل
الرغم من معاناة النساء الفلسطينيات بخصوص واقعها الفلسطيني.
ميكننا اختصار أهم ّية استهداف املحامني والقضاة بالتايل:
1-1املحامون والقضاة هم املعنيون بشكل مبارش بجعل القانون
والقضاء مساحة آمنة للفئات املجتمعية امله ّمشة ،وباألخص النساء،
واتّسام هذه املساحة بالعدالة واإلنصاف .من هنا ،إ ّن دورهم يف استخدام
القانون لتحصيل حقوق النساء دور مهم جدا ً ،كذلك األمر بالنسبة إىل
إبداء آرائهم وتقديم مراجعاتهم القانونية بغية تعديل القوانني لتصبح أكرث
إنصافاً للنساء .فاملحامون والقضاة ،انطالقاً من موقعهم وواجبهم بتأمني
العدالة للجميع ،معن ّيون بشكل مبارش بوضع القانون إىل جانب النساء
املع َّنفات.
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 -2ينظر املجتمع إىل املحامني والقضاة باحرتام وتقدير بالغَني المتالكهم
معرفة وفهم عميقني بالقضايا االجتامعية والقانونية ،مماّ يعطيهم قدرة
عىل التأثري عىل الرأي العام يف قضايا مختلفة ،من ضمنها قضية حامية
النساء ومناهضة العنف ضده ّن.
 %70 -3من الجسم القضايئ رجال .لذلك ،من املهم جدا ً العمل عىل
إشعار القضاة بقضايا املساواة الجندرية وإطالعهم عليها ،ملا يساهم ذلك
يف تغيري نظرتهم وكيفية تعاطيهم مع قضايا النساء يف املحاكم .لكن وإن
كان استهداف الرجال يف الجسم القضايئ خطوة رضوريّة ،إال أنّه ال ب ّد أيضاً
من استهداف ال  %30من القضاة النساء إذ إ ّن الفكر الذكوري ليس حكرا ً
يقل أهم ّية عن
الحس الجندري لدى القضاة النساء ال ّ
عىل الرجال ووجود ّ
وجوده لدى القضاة الرجال .بهذه الخطوة ،ميكننا تج ّنب قدر املستطاع
أن يصدر القضاة أحكاماً مبن ّية عىل خلفية ثقافية مجحفة بحق املرأة،
خصوصاً يف ما يتعلق بقضايا «الرشف » .ولتفادي إصدار أحكام ظاملة ،
من امله ّم أن نسعى إىل رفع وعي القضاة حول قضية التمييز الجندري ضد
النساء والعنف ضده ّن.
 -4إدماج قضايا النوع االجتامعي يف العمل القانوين من خالل تشجيع
املحامني عىل تب ّني قضايا النساء بشكل أكرب والدفاع عنها عرب مرافعاتهم،
أو عرب تقدميهم االستشارات القانونية للنساء املع َّنفات.
 -5تأمني وتحصني الحامية القانونية للنساء من خالل املنارصة من أجل
تغيري أو تحديث قوانني تحمي النساء ،أو من خالل االستعانة باالتفاق ّيات
تخص النساء يف املحاكم الفلسطينية(يف املرافعات واألحكام).
الدولية التي ّ
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كيف نكسب رجال العدالة والقانون
 )1التسلح باملعرفة:
قبل البدء يف التواصل والتشبيك مع املحاميني والقضاة عليك أن تكون
ملامً باملعلومات الخاصة بالقوانني والحقوق الدولية التي ضمنت للنساء
حقها املتساوي مع الرجل ،حتى تكون مقنعاً أكرث إضافة إىل أن السلطة
الوطنية الفلسطينية صادقت عليها وتعترب من املرجعيات الرسمية عندما
متت صياغة الخطة االسرتاتيجية لحامية النساء من العنف يف وزارة املرأة
فمثالً املادة األوىل من ميثاق األمم املتحدة نصت عىل « حفظ السلم
واألمن الدويل ،وتحقيقاً لهذه الغاية تتخذ الهيئة التدابري املشرتكة الف ّعالة
ملنع األسباب التي تهدد السلم وإلزالتها ،وتقمع أعامل العدوان وغريها
من وجوه اإلخالل بالسلم ،وتتذ ّرع بالوسائل السلمية ،وفقاً ملبادئ العدل
والقانون الدويل ،لحل املنازعات الدولية التي قد تؤدي إىل اإلخالل بالسلم
أو لتسويتها» .كذلك ورد يف اتفاقية سيداو حق الحامية من العنف حيث
ورد يف املادة( )2إن الحكومات حثت التخاذ ما يناسب من تدابري ترشيعية
وجزاءات يحظر كل متييز ضد النساء  .وفرض حامية قانونية وفعالة للنساء
 ,واالمتناع عن مبارشة أي عمل متييزي ضد النساء من جانب أي شخص
او مؤسسة والغاء جميع االحكام الجزائية التي تشكل متييزا ضد النساء.
أما املادة ( )5فطالبت بتدابري وإجراءات لتغيري االمناط االجتامعية والثقافية
لسلوك الرجل واملراة القامئة عىل االعتقاد بكون أي من الجنسني أعىل أو
أدىن من اآلخر أو األدوار النمطية للمراة والتاكيد عىل النشأة املشرتكة
لألطفال باعتبارها مسؤولية الطرفني.
أما املادة ( )16فطالبت بإلغاء التمييز يف الزواج وأكدت عىل نفس الحق يف
عقد الزواج واختيار الزوج ،ونفس الحقوق واملسؤوليات أثناء الزواج وعند
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فسخه ،ونفس الحقوق واملسؤوليات بالوالية والقوامة ونفس الحقوق يف
اختيار اسم األرسة وصيانة املمتلكات وتحديد سن أدىن للزواج.
ومن القوانني الفلسطينية املهمة والتي أكدت عىل مساواة النساء هي
وثيقة االستقالل ،حيث ورد يف وثيقة االستقالل التي أصدرها املجلس
الوطني الفلسطيني عام  1988يف دورته التاسعة يف الجزائر ،أساساً
دستورياً مهام يف أحقاق حقوق املرأة الفلسطينية وجاء فيها نصاً ،أن دولة
فلسطني للفلسطينيني أينام كانوا ،فيها يطورون هويتهم الوطنية والثقافية
ويتمتعون باملساواة الكاملة يف الحقوق ،وتصان فيها معتقداتهم الدينية
والسياسية وكرامتهم االنسانية.
أما القانون األسايس الفلسطيني ورد يف املادة ( )9أن الفلسطينيني أمام
القانون والقضاء سواء ال متييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو
الدين أو الرأي السيايس أو اإلعاقة.
من املهم جدا أن نحافظ عىل املتابعة والتواصل والتشبيك مع القضاة
واملحامني قبل أن نحاول كسب تأييدهم للعمل معنا يف الحد من ظاهرة
العنف ضد النساء وحامية النساء املعنفات .وذلك من خالل:
•كتابة رسائل رسمية بهدف االلتقاء بهم.
•االتصاالت الهاتفية أو إرسال الربقيات.
•إجراء لقاءات واجتامعات رسمية معهم ،من اجل رشح القضية.
•التواصل مع املحامني والقضاة.
•املتابعة مع املحامون والقضاة.
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قاعدة ذهبية :ال نستطيع أبدا ً أن نبادر لالت ِّصال باملسؤول أو الفرد الذي
َكسبه كحليف ،ومن ثم نرتك األمور من دون
نريد أن نغيرِّ من مواقفه ون َ
أن نتابع تط ُّورها .الكلمة األساس يف فكرة املتابعة هي االلتزام من قبلنا
ومن ِقبَل الشخص الذي قد وع َدنا يف إقامة نشاط أو مبادرة أو خطوة
تساهم يف حامية املرأة املع َّنفة فردا ً أو جامعة.
من هم املحامون والقضاة املعنيون مبسرية التغيري:
خاص املحامني والقضاة) هو
إ ّن حقل العمل القانوين (هنا نعني بشكل ّ
ولكل فئة داخل هذه املجموعة خصوصيتها .فاملحامي
حقل واسع ومتن ّوعّ ،
يختلف عن القايض ،وقايض الجزاء يختلف عن قايض األحوال الشخصية.
كل فئة تختلف بحكم املوقع والدور املناط
وبالتايل ،فإ ّن كيف ّية عملنا مع ّ
بها .لذلك ،حني نعمل مع املحامني والقضاة ،يجدر بنا تحديد أهدافنا أ ّوالً،
ومن ث ّم اختيار الفئة الواجب استهدافها.
ينقسم العاملون يف القانون إىل فئات عدّ ة:
 املحـــامون :هم الذين يق ّدمون املرافعات القانونية يف املحاكم .وميكننااالستفادة من التعاون معهم عىل مستويني :املستوى األ ّول يتمثّل بحضّ هم
عىل استالم عدد أكرب من قضايا النساء يف املحاكم وتقديم االستشارات
القانونية للنساء املع ّنفات؛ واملستوى الثاين بدفعهم إىل أن يصبحوا حلفاء
أقوياء لنا من خالل مشاركتهم يف حمالت املنارصة التي نقوم بها عرب
تقديم الحجج واملرافعات القانونية التي تخدم قضيتنا .تجدر اإلشارة إىل
أنه ميكننا استهداف املحامي بشكل فردي أو من خالل نقابة املحامني.
 املحامون املتد ّربون :هم من انتسبوا إىل النقابة لك ّنهم ال يزالون يحتاجون20

إىل التد ّرب يف مكتب محاماة قبل أن يتمكّنوا من مزاولة املهنة بشكل
مستقل .من املفيد استهداف املتد ّربني الذين ال يزالون يف أ ّول مشوارهم،
ّ
إذ يس ّهل علينا ذلك تحسيسهم عىل قضية العنف ضد املرأة وإدماج
املفاهيم واألدوات التي تخدم قضيتنا يف عملهم منذ البدء.
نستطيع استهدافهم عرب نقابة املحامني التي تنظّم محارضات دورية
إلزامية ،فيمكننا مثالً تنظيم محارضة حول العنف ض ّد املرأة ضمن هذا
الربنامج.
 يس ّهل التعاون مع نقابة املحامني عملنا إذ إ ّن النقابة هي التي تتولىّمه ّمة تأمني الحضور حني نتّفق معها عىل تنظيم محارضة أو ورشة عمل.
وميكننا العمل يف النقابة عرب ثالث لجان :لجنة املرأة ،ولجنة األرسة ،ولجنة
حقوق اإلنسان.
 القضــاة :يُوزّع القضاة عىل فئات ع ّدة وفقاً للمناصب التي يتولّونها.ميكننا العمل مع القضاة الجزائيني مثالً ،مبا أنّهم معن ّيون بشكل مبارش
بكل أشكال العنف التي تشكّل جرماً يعاقب عليه القانون ،كرضب النساء
ّ
وإيذائه ّن ،وقتله ّن ،واغتصابه ّن ،والتح ّرش الجنيس به ّن .أيضاً ميكن العمل
مع املدعني العامني الذين يتواصلون مبارش ًة مع رجال الرشطة واملراكز
التي تتلقى شكاوى النساء .لذلك ،من الرضوري جدا ً استهداف هذه الفئة
للعمل معها والتأثري عىل قراراتها وخطواتها.
وتجدر اإلشارة إىل أ ّن القضاة هم يف تنقّل دائم بني املحاكم ،فمن يكون
قاضياً يف محاكم األحوال الشخصية يف الحارض ،ميكن أن يت ّم تعيينه قاضياً
يف املحاكم التجاريّة يف املستقبل .من هنا أهم ّية استهداف الجسم القضايئ
كامالً مبعزل عن املحكمة التي يعمل فيها القايض .وعلينا االنتباه أيضاً إىل
فردي ،بل يتو ّجب
أنه ،بخالف املحامني ،ال ميكن العمل مع القايض بشكل ّ
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علينا الحصول أ ّوالً عىل إذن من وزارة العدل يتم طلبه من قبل القايض
نفسه أو من قبلنا.
كسب تأييد ومنارصة رجال العدالة والقانون:
إن أية فكرة ال تالقي الدعم الكايف من الناس سوف يكون مصريها الفشل،
ألن التأثري عىل املحامني والقضاة يف تبني فكرة حامية النساء من العنف
يتطلب إقناعهم بأن القضية املطروحة هي قضية مجتمعية مهمة يقف
وراءها ويؤيدها عدد كبري من االشخاص واملؤسسات املختلفة.
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،
تستحق نساء فلسطني اللوايت هن رشيكات النضال الوطني أن تتلقى تلك
املعاملة .وهنا باإلمكان أن نقنعهم بأن تلك القضية هي قضيتنا جميعا
وتتطلب حشد جامهريي واسع واهتامم مجتمعي كبري ،وذلك من خالل
لفت نظرهم بأن تجريم العنف ض ّد األطفال ال ينفصل عن رضورة تجريم
العنف ض ّد النساء أيضاً .فإذا ج َّرمنا العنف ضد األطفال ،كيف نسمح
بالعنف ض ّد النساء؟.
ألنه ال ميكن أن نتوجه إىل املحامني والقضاة لتبني القضية ودعمها دون
أن تستند قضيتنا لدعم جامهريي ٍ
كاف ،ومن أجل كسب ثقتهم عليك
إرشاكهم يف األنشطة التالية:
•حمالت دعائية وتوعوية.
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•توفري الوثائق واملعلومات التي تؤكد عىل نسب العنف املامرس ضد
النساء.
•تعبئة مجموعات من املحامني والقضاة واملؤسسات الحقوقية للتعبري
عن دعمها للفكرة من خالل االشرتاك يف لقاءات أو الخروج مبظاهرات
سلمية وغريها من الطرق للتأكيد عىل وجود حشد جامهريي كاف
يأكد عىل أهمية حامية النساء الفلسطينيات.
تذكَّر :عىل القايض أخذ اإلذن لإلدالء بترصيح!
•توقيع العرائض التي ترفض العنف املامرس ضد النساء الفلسطينيات.
الخطوات العملية يف كيفية إرشاك املحامون والقضاة وما هي اقرتاحاتهم
ملنارصة العدالة والقانون للحد من العنف املوجه ضد النساء
 .١من املهم أن نعرف أكرث عن املحامني والقضاة ،ونقوم بوضع الئحة
تتض َّمن أسامء وعناوين أساس ّية .يجب أن نعرف َمن هو القايض يف املحاكم
املدن ّية والجزائ ّية ،وأماكن مكاتب املحاماة ،واملكاتب التابعة لوزارة العدل،
و َمن املسؤول عنها.
 .٢الحصول عىل دليل القضاة من وزارة العدل ومتابعة التشكيالت القضائية
وتحديث قوامئنا ،وذلك من خالل الحصول عىل معلومات من الوزارة.
 .٣الحصول عىل مفاتيح االت ِّصال بهم ،وذلك باالستعانة إ ّما بدليل الهاتف
املعني.
العام أو عرب اإلنرتنت ،وإذا تعذَّر ذلك ،نذهب إىل املركز
ّ
 .٤من الرضوري أن نعلم أن املحامني والقضاة يقومون بوظائف عامة أو
خاصة ،وسام ِعهم للمواطنني يبقى أمرا ً من املح َّبذ عليهم فعله ،لذلك ال
تقلق/ي من االت ِّصال بهم وطلب لقا ٍء معهم .كُ ْن /كوين واثقاً /واثقة من
ذلك.
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العمل املشرتك مع املحامني والقضاة والحفاظ عىل استمرارية التواصل:
بعد االنتهاء من املرحلة السابقة يف كسب تأييد املحامني والقضاة معنا يف
العمل عىل منارصة القضية ودعمها ،ال بد من العمل معهم يف مجموعة
من الربامج التي تستهدف دعم قضية الحد من العنف ودعم وتاييد
حقوق النساء الواردة يف القوانني الفلسطينية والدولية.
يف هذه الخطوة ال بد من العمل ضمن مرحلتني ،املرحلة األوىل :وذلك قبل
البدء يف تنفيذ تلك الربامج واالنشطة ال بد من أن نكون قادرين عىل عمل
الخطوات التالية :
تحديد الظروف البيئية املعمول بها.
تحليل جوانب القوة والضعف للظروف البيئية.
تحديد وتحليل الفئة املستهدفة.
تحديد الجهات املختلفة من املؤسسات واألفراد املؤثرين يف املجتمع
والذين يبدون تجاوباً مع القضية املطروحة.
األعداد والتخطيط الجيد للربامج املنفذة.
التقييم املستمر لألنشطة لتحسني األداء املستقبيل .
املرحلة الثانية :العمل املشرتك املستمر والدائم بهدف توسيع دائرة
االشخاص املهتمني بقضية حامية النساء من العنف من خالل تنفيذ
مجموعة من األنشطة املشرتكة مع املحامني والقضاة:
عقد املحارضات التوعوية و ورش العمل .
عقد الندوات واملؤمترات.
إعداد الدراسات والكتيبات التوعوية حول اهمية الدفاع عن حقوق
النساء وحاميتهن من العنف.
الدفاع عن النساء يف املحاكم املختلفة والتعامل مع روح القانون يف
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انصاف النساء.
تجنيد وسائل االعالم املختلفة املكتوبة واملرئية واملسموعة لدعم
قضية الحد من العنف املامرس ضد النساء وحاميتهن من العنف
باسم القانون ،والرتويج لتلك القضية عىل اعتبار أنها قضية تهم
الوطن.
انشاء شبكة لتداول األحكام واللوائح التي تخدم هذه القضية
وتعميمها عىل القضاة واملحامني ،وعىل الصحفيني لتسليط الضوء
عليها.
ما الذي نحتاجه للعمل مع املحامني والقضاة؟
 -1املعلومات
 الحقوق والقانون :يف العمل مع جميع الفئات ،مبا فيها املحامني والقضاة،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
املختصة ،من أجل أن نبني نقاشاتنا وآرائنا عىل دليل ما ّدي،
عن الجمعيات
ّ
وليس عىل رأي
شخيص أو مج ّرد ترجيحات.
ّ
 املعاهدات الدولية املعن ّية باملرأة واملربمة من قبل السلطة الفلسطينية.علينا أيضاً التن ّبه إىل التحفّظات عليها ،وخاصة تلك املوضوعة عىل اتفاقية
القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة-سيداو.
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 توصيات هيئات حقوق اإلنسان لألمم املتحدة ( لجنة سيداو ،مجلسحقوق اإلنسان ،إلخ).
 املقاربات السياسيّة املختلفة حول حقوق املرأة وإلغاء العنف ضد املرأة. األوضاع االجتامعية والقانونية لتجارب النساء املع َّنفات. املؤشرّ ات باألرقام والحقائق التي تربهن عن التأثري السلبي واألذى الذييُلحقه العنف عىل أساس النوع االجتامعي بالنساء والفتيات.
ينبغي أن نعتمد دوماً عىل مصدر موثوق .فاملنارصة ال تقوم عىل تكوين
شخيص فقط،
رأي
ّ
بل هي تتطلّب معرفة وإملاماً بالقضية التي نعمل عليها ،وتفاصيلها،
والحقائق املتعلّقة بها ،ليك نستطيع دحض النقاشات املعارِضة لها برباهني
وأ ّدلة عمل ّية دامغة .فنحن نتو ّجه يف هذا الكت ّيب إىل املحامني والقضاة
للعمل معهم وإرشاكهم يف القضاء عىل العنف ض ّد املرأة .لذا علينا أن
نفكّر دامئاً مبا نريد ،ونح ّدد هدفنا ونوع التد ّخل الذي نتو ّخاه ،وكيفية
أي نوع نقاش وحوار نريد أن نقيم؟
الوصول إىل الهدفّ :
بالفعل ،فإ ّن للمحامني والقضاة دور أسايس يف عملية مناهضة العنف
املو ّجه ضد املرأة.
فث ّمة هناك استفادة كبرية من التعاون مع املحامني ،وهناك عدد من
املحامني املتط ّوعني الذين يتوكّلون يف قضايا عنف أرسي لصالح نساء يلجأن
إىل مراكز االستامع واإلرشاد يف بعض الجمع ّيات .إىل ذلك ،ميكن االستعانة
بهم إذا ما كانوا مهت ّمني بالبحث القانوين للقيام بدراسات قانونية تربز
الحاجة إىل قوانني جديدة ،أو إىل تعديل قوانني متييزية موجودة.
 2التحالفات:كل
ميكننا التوجه إىل املحامني والقضاة من دون تشكيل تحالفات .ففي ّ
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الحاالت ،بإمكانهم متابعة قضايا النساء وإصدار دراسات قانونية واملساعدة
يف صياغة قانون ما ،إلخ .لكن يف بعض األحيان ،قد نحتاج يف عملنا مع
املحامني والقضاة إىل تحالفات تساعدنا عىل توحيد الرسائل واملطالب التي
نريد توجيهها إىل الفئات املعنيّة.
يف عملنا مع املحامني والقضاة ميكننا التعاون مع:
 جمعيات املجتمع املدين :نلتقي يف معظم األحيان مع جمعياتاملجتمعات املدين كوننا
نعمل سوية ضمن أطر حقوق االنسان ،وتجمعنا أساساً مبادئ مشرتكة.
وبالتايل ،فإ ّن
التحالف معها ميكن أن يكون مثمرا ً جدا ً ،خصوصاً لبناء عالقات ج ّيدة
مع محامني(إذ يق ّدم الكثري من املحامني استشارات قانونية للجمعيات،
والعديد منهم متط ّوع أصالً بشكل فاعل فيها) ،ومع القضاة أيضاً الذين
تجمعهم عالقة جيدة بالجمع ّيات والذين يفيدونها بآراء واجتهادات
قانونية.
 اإلعالم :إ ّن التشبيك بني اإلعالم واملحامني والقضاة أمر يف بالغ األهم ّية،تصب يف
حيث أ ّن اإلعالم يق ّدم لهم منابر لإلدالء بآرائهم القانون ّية التي ّ
مصلحة قضيتنا .وللقانونيني أصالً تأثري كبري عىل الرأي العام ملا ميثّلون
عموماً من مهارة ومصداق ّية عاليتني .لكن ،مج ّددا ً ،ينبغي أال ننىس أ ّن
القضاة يحتاجون إىل إذن من وزارة العدل قبل أي ظهور إعالمي.
 الخرباء القانونيني واملحامني :إذا كان هدفنا تعديل قانون ،فإ ّن هؤالء،وخاصة الداعمني منهم ،يستطيعون من خالل معرفتهم واختصاصهم تأمني
ّ
اإلرشادات الالزمة لكيف ّية صياغة مرشوع قانون أو تعديل بعض النصوص.
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كام ويستطيعون لفت نظرنا إىل بعض الثغرات القانونية ودعمنا بخربتهم
لجهة استنباط طرق جديدة لخرق املواد واستنتاج األسباب املوجبة قانونياً
لتعديل ما ّدة ما.
ما هي الرسائل التي نريد إيصالها إىل املحامني والقضاة؟
كام سبق وذكرنا آنفاً ،إ ّن الرسائل التي نو ّجهها إىل املحامني تختلف عن
تلك التي نو ّجهها إىل القضاة .فاملحامون يتمتّعون بهامش أكرب يف التح ّرك
والعمل معنا نظرا ً إىل أنّهم ال يحتاجون إىل موافقة مسبقة من جهة معيّنة.
لكن بشكل عام ،نحن نتطلّع إىل أن يكون للمحامني والقضاة معاً دور
فاعل يف منارصة قضيتنا ،انطالقاً من كونهم جميعاً معنيني بتحقيق العدالة
للنساء ،والتي تشكّل الحامية القانونية إحدى أه ّم أدواتها.
بالنسبة إىل املحامي ،ميكن التواصل معه إ ّما عرب العالقات الشخصية ،أو
عرب نقابة املحامني ،أو عرب منظامت املجتمع املدين التي تتمتّع بعالقات
جيدة مع محامني ينارصون قضاياها.
وميكننا العمل مع املحامني من أجل أن يتوكّلوا يف قضايا نساء مع ّنفات
يف املحاكم .من املجدي يف هذا الصدد الرتكيز عىل أن يستند املحامي
يف مرافعاته إىل املعاهدات الدولية(كمعاهدة القضاء عىل جميع أشكال
التمييز ضد املرأة – سيداو) ،وذلك من أجل ترسيخ العمل بهذه االتفاق ّية
يف القضاء الفلسطيني كونها تشكّل أطر الحامية األنجع للنساء يف غياب
ترشيعات وطنية تحميه ّن .يف هذا اإلطار ،ميكن تنظيم ورش عمل للمحامني
حول املعاهدات الدولية بهدف متكينهم من استخدامها يف مرافعاتهم .من
حض املحامني عىل االنخراط املبارش يف عملنا من خالل
جهة أخرى ،ميكننا ّ
إسنادنا ،مثالً ،بالحجج واملراجعات القانونية التي تخدم قضيتنا ،وكذلك
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تشجيعهم عىل التط ّوع يف املنظامت التي ت ُعنى بحقوق املرأة ،ومناهضة
العنف ضدها بشكل خاص ،من خالل تولّيهم املجاين لقضايا نساء أو
تقدميهم استشارات قانونية له ّن.
تخص قضية
وأخريا ً ،ميكننا دفع املحامني إىل مساندة حمالت املنارصة التي ّ
مناهضة العنف ضد املرأة عرب املداخالت الصحافية واملشاركة يف برامج
إعالمية تتناول املوضوع .ميكن يف هذا السياق تنظيم ورش عمل وتدريب
املحامني عىل كيفيّة التعاطي مع اإلعالم يف مختلف وسائله.
أ ّما القضاة الحلفاء لنا ،فيمكننا العمل معهم عىل تسجيل سوابق قضائية
تخص املرأة.
يف أحكامهم ،استنادا ً إىل االتفاق ّيات واملعاهدات الدولية التي ّ
وتكمن أهم ّية هذه السوابق يف أنّه ميكن البناء عليها يف قضايا مستقبل ّية
أخرى ،فضالً عن أنّها تخدم أهداف قضيتنا بشكل مبارش .ويف حال إصدار
ٍ
قاض لحكم يشكّل سابقة يف الجسم القضايئ ،من املهم جدا ً إبراز ذلك
الحكم أمام الرأي العام ويف اإلعالم من أجل تشجيع هذا القايض وتحفيز
املزيد من القضاة عىل تكرار التجربة.
يف هذا اإلطار ،ميكننا أيضاً تنظيم ورش عمل حول النوع االجتامعي
واالتفاق ّيات الدولية ،أو حول كيفية تعاطي القضاء مع شكاوى النساء ،وهو
أمر يف غاية األهمية ،خصوصاً للم ّدعني العامني الذين يتواصلون بشكل
مبارش مع مراكز الرشطة .نشري إىل أ ّن القضاة يحتاجون إىل إذن من وزارة
العدل للمشاركة يف ورش عمل ،ويستلزم م ّنا اإلذن تربير اختيارنا ألسامء
القضاة املشاركني (لجهة املنصب الذي يشغلونه ،االختصاص ،إلخ)؛ كام
يجدر الذكر أ ّن هذا اإلذن ال يلزم القايض بالحضور .لذلك ،من األفضل أن
نبقى عىل تواصل جدي مع القضاة لنضمن حضورهم قدر املستطاع .نشري
إىل أ ّن اإلذن يرسي أيضاً عىل اإلطالالت اإلعالمية واملداخالت يف املحارضات
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التي ننظّمها (حضور ٍ
قاض كمستمع يف محارضة ال يتطلّب إذن) .وأخريا ً،
ميكننا االستفادة من القايض إذا ما ساندنا يف حمالتنا عرب تقديم الحجج
واملراجعات القانونية التي تدعم مطلبنا.
كيف نخاطب املحامني والقضاة؟
من امله ّم عندما نخاطب املحامني والقضاة:
أن يكون ملفّنا جاهزا ً من حيث توفّر املعلومات ،أو مرشوع القانون ،أواملعاهدات الدولية.
مشاركة التجارب يف مقابلة املحامني والقضاة سواء سلبية أو إيجابيةاالنتباه إىل مظهرنا إلضفاء طابع جدي عىل املقابلة.تخص القضاء ،كالتدخل السيايس
حساسة ّ
عدم التط ّرق إىل مواضيع ّأو الفساد .علينا التن ّبه أيضاً إىل أنّه يمُ نع عىل القايض إبداء رأي سيايس،
وبالتايل فإ ّن تناول املواضيع السياسية يشكّل إحراجاً له ،األمر الذي قد
يجعله مرت ّددا ً يف التعامل معنا .لذا يُفضّ ل أن يبقى حديثنا معه مقترصا
عىل اإلطار القانوين والتجارب القضائ ّية.
-اإلملام الج ّيد بالقوانني واملعاهدات الدولية والتجارب القانونية السابقة.
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