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  قانون لحماس یفرض الفصل بین الجنسین في مدارس غزة من سن التاسعة

 
قانون لحماس یفرض الفصل بین الجنسین في مدارس غزة من سن التاسعةقانون لحماس یفرض الفصل بین الجنسین 

 في مدارس غزة من سن التاسعة
اصدرت وزارة التعلیم التابعة لحركة حماس الحاكمة في غزة لوائح جدیدة تمنع الرجال من التدریس في مدارس البنات 

 .وتخصص فصوال للبنات واخرى للبنین من سن التاسعة
طاع الساحلي بما في وسیسري القانون الذي نشر االثنین اعتبارا من العام الدراسي المقبل وسیطبق في شتى انحاء الق

 .ذلك المدارس الخاصة والمدارس التي یدیرها مسیحیون ومدارس االمم المتحدة
ویقول منتقدو االجراءات الجدیدة ان الحركة االسالمیة تحاول فرض فكرها على المجتمع لكن مؤیدیه یقولون انهم ال 

 .یریدون سوى نظم القیم الفلسطینیة المحافظة في قوانین
نحن شعب مسلم ال نحتاج الن نجعل الناس مسلمین. “ولید مزهر المستشار القانوني لوزارة التعلیم لرویترز وقال 

 ”.نحن نعمل على خدمة شعبنا والحفاظ على ثقافتهم

بعد عام على فوزها المفاجئ بأغلبیة  2007وتدیر حماس غزة منذ خوضها حربا اهلیة وجیزة ضد منافستها فتح في 
ات التشریعیة الفلسطینیةفي االنتخاب . 

 .وشل االنقسام السیاسي المجلس التشریعي ومنعه تقریبا من اقرار قوانین جدیدة في غزة والضفة الغربیة
لكن نواب حماس في غزة تصرفوا بمفردهم القرار قانون التعلیم الجدید. ویتهم منتقدون الحركة بأنها تحاول منذ  

 .سنوات بناء دولة منفصلة في غزة

وقالت زینب الغنیمي وهي ناشطة في مجال حقوق المرأة ان القانون الجدید جزء من مشروع حماس لفرض قیمها 
 على سكان غزة

وقالت الغنیمي التي تعمل مدیرة لمركز األبحاث واالستشارات القانونیة للمرأة الفلسطینیة متحدثة لالذاعة الفلسطینیة 
م التقالید وان یقولوا انهم بدهم یصلحوا الناس هدا اهانة للمجتمعالقول بان القانون السابق لم یحتر “  
 

. 



لماذا ال یقولوا انهم حركة اسالمیة وانهم یریدون ان یؤسلموا المجتمع بدال من اللف والدوران حولها “واضاف 
 ”.واالختباء حول مبررات مثل التقالید

تى الثانویة االشد تضررا بالقرار. ویطبق اغلب وستكون المدارس الخاصة والمسیحیة حیث الفصول مختلطة ح
 .المدارس التي تدیرها الحكومة بالفعل الفصل بین الجنسین

 .وقالت وزارة التعلیم في غزة انها دعت المدارس الخاصة لمناقشة التشریع قبل سنه لكن المدارس لم تفعل ذلك

تحاول فرض القوانین االسالمیة على غزة ونفى قادة حماس مرارا اتهامات جماعات حقوق االنسان بأنها . 

وانتقد ناشطون حقوقیون تحركات حكومة حماس في السنوات القلیلة الماضیة لفرض الزي االسالمي على المحامیات 
  والطالبات ومنع الرجال من العمل كمصففي شعر للنساء ومساءلة اي رجل وامرأة یسیران معا في شوارع غزة.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

 
 
 

 


