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 مقدمــــــة    

 كحقــوق النســاء بحقــوق الخاصــة الدولیــة المرجعیــات ابــرز علــى للتعــرف الورقــة هــذه تهــدف    
 والثقــافي االجتمـاعي الصـعیدین علـى تقـدما االكثـر المجتمعــات لتطـور حصـیلة تُعـد والتـي انسـان
 تصـلح وال الغـرب من مستوردة انها من احیانا به تتصف ما برغم ، والحضاري االنساني وفكرها
  .  الموروث االجتماعي ونظامنا لبیئتنا

 یتعلـــق فیمـــا المتبعـــة المعـــاییر فـــي وازدواجیـــة التنـــاقض مـــن حالـــة معهـــا التعامـــل یعرقـــل فأحیانـــا
 وكمــا ، المرجعیــات تلــك مكانــة ضعضــعة فــي الواضــح االثــر لهــا كــان والتــي الوطنیــة بقضــیتنا
 الســـمة هـــي االزدواجیـــة ان علـــى یـــدلنا والتـــاریخ الواقـــع ان"  مـــن الســـعداوي نـــوال. د هنـــا تصـــف
 اجـل مـن ، العامـة االنسـانیة اسـم تحـت حـدثت قـد القهـر انـواع اقصى وان ، السائد للفكر الغالبة
 النظــام وفــي" الرجــل تعنــي االنســان"  كلمــة اصــبحت ، والنســاء الفقــراء علــى الواقــع الظلــم اخفــاء

.  المسـیطرة القویـة الجنسـیات مـن غیرهمـا او االسـرائیلي او االمریكـي هـو االنسان"  فإن العالمي
 الفلسـطیني الشـعب حقـوق او محلیـا النسـاء حقـوق تشـمل ال االنسـان حقـوق فـإن هـذا یومنا فحتى
 للتخفیـف ضـمانة المرجعیـات تلـك تشـكل زالـت ال ذلـك ومـع). واالخـالق والـدین المـرأة عـن"(دولیـا
 حتـى اصـیلة انسـانیة حقوق باعتبارها ، النساء على الواقعة والالمساواة والتمییز العنف من والحد



 حــول مســؤول نقــاش اثــارة المهــم مــن كــان هنــا ومــن.  لهــا الحكومیــة السیاســات عرقلــة تمــت وان
 حـول االشـتباك مـن حالـة خلـق فـي یسـاهم ، العـام أو/و الخـاص المجـال فـي سـواء النساء حقوق

 والمبـادىء الدولیة المرجعیات بین التناقضات ومجموع ، النساء ضد التمییز ومنطلقات المبررات
 القـــوانین مجمــوع عبــر ســـواء الواقــع ارض علــى موجـــود هــو مــا وبـــین عالمیــا علیهــا المنصــوص

 .مجتمعنا في النساء اضطهاد وتیرة وارتفاع تزاید مع خاصة ، الیومیة الممارسة عبر او المحلیة

 النســـاء علـــى الـــرازح التمییـــز فیهـــا یتمركـــز التـــي القانونیـــة للنصـــوص التحلیـــل الورقـــة تناولـــت    
 حیـث مـن ، الغربیـة الضـفة فـي بهمـا المعمـول والعقوبـات الشخصـیة االحوال قانوني في وخاصة

 نصـت مـا بـین مقارنـة حالـة اجـراء مـع ، احیانـا ثالثة او ثانیة درجة كمواطنة المرأة مع تعاطیهما
 للتشـریع اولـى كمرجعیـة الفلسـطیني االساسـي والقـانون االسـتقالل ووثیقـة الدولیـة المرجعیـات علیـه
 .االدنى القوانین وسن

 الیســـاریة االحـــزاب وخطابـــات بـــرامج فـــي وااللتبـــاس االزدواجیـــة حالـــة لكشـــف محاولـــة وفـــي    
 االولویــات ضــمن مــن تكــون ان منهــا المفتــرض مــن كــان كقضــیة النســویة القضــیة مــع بالتعــاطي

 .االحزاب هذه طاولة على

 وتــــأثیرات المجتمعیــــة او القانونیــــة ســــواء والتحــــدیات المعیقــــات مجمــــوع الــــى الورقــــة تطرقـــت    
 دینیـة بقدسـیة والمحاطـة لحقوقهـا المـرأة ممارسـة من الحد في الثقافي والموروث السیاسي االسالم

 الرجــل ســیطرة تضــمن والتــي ، المشــتركة والمصــالح االبویــة العالقــات علــى للحفــاظ ، ومجتمعیــة
 .المرأة على

 بدیلـه یسـاریة رؤیـة لوضـع الیسـاریة واالحـزاب القـوى عـاتق علـى الملقـى المهـام الورقـة تبحـث    
 لیتـوائم ، والقانوني المجتمعي التغییر في مهامها وممارسة الزجاجة عنق من للخروج محاولة في

 .الواقع ارض على تمارس ما مع تطرح وما شعارها



 

 النساء تحرر لمصلحة كونیة قواعد إرساء عبر الدولیة الشرعیة على طرأ الذي التطور    

 باعتبارهــا متكاملــة كمجموعــة واالنســانیة المجتمعــات تطــور ضــمن االنســان حقــوق تطــورت    
 حیـث ، االنسـان وانسـانیة كرامـة وبـین بینهـا الوثیقـة للصـلة منفصلة وغیر مترابطة اساسیة حقوق
 المتحـدة االمـم منظمـة بانشـاء عالمیـا بهـا االهتمـام دائرة الى خاصا داخلیا شأناً  كونها من انتقلت
 للنــاس االساســیة والحریــات االنســان حقــوق احتــرام تعزیــز" اهمیــة علــى میثاقهــا فــي أشــارت والتــي
 تفریــق وال ، الــدین او اللغــة او الجــنس بســبب تمییــز بــال ، اطالقــا ذلــك علــى والتشــجیع ، جمیعــا

 ).المتحدة االمم میثاق".(والنساء الرجال بین

 خــالل مــن لهــا والمفهــوم النظــرة تطــور فــي مهمــاً  اساســاً  الحقــوق هــذه اجــل مــن للنضــال كــان    
 لحقــوق العــالمي االعــالن شــكل ، الدولیــة واالتفاقـات المعاهــدات اهمهــا كــان معینــة آلیــات اعتمـاد

 مـــن مجموعـــة علـــى احتـــوى كونـــه اســـتثنائیة قیمـــة وامتلـــك لهـــا االســـاس حجـــر 48 لعـــام االنســـان
 علـى بنـاءاً  واكتسـب ، ملزمـا قانونـا ولـیس اعالنـاً  كونـه بـرغم ، الـدول بهـا التزمـت التـي المبادىء

 الكرامـة فـي المسـاواة مبـدأ علـى منـه االولـى المـادة فـي اكـد حیث ، ُعرفي دولي قانون صفة ذلك
 وضــمیرا عقــال وهبــوا وقــد ، والحقــوق الكرامــة فــي متســاویین احــراراً  النــاس جمیــع یولــد" والحقــوق
 )االنسان لحقوق العالمي االعالن".(االخاء بروح بعضا بعضهم یعامل ان وعلیهم

 الحقوق عن المرأة حقوق لقضایا عزل او تخصیص دون االنسان حقوق على االعالن نص    
 نضـاالت نتیجـة وتطـوره لتوسعه الحاجة اوجد مما خالله، من علیها المنصوص العامة االنسانیة

 التمییــز لحجــم وموضــوعیة منطقیــة كنتیجــة بالنســاء خاصــة حقــوق تقنــین الــى والحاجــة ، عدیــده
 قضـایاهن وتقـاطع لتشـابه ، العـالمي المسـتوى علـى النسـاء منـه تعاني الذي واالستعباد والتهمیش

 الطبقـي التوزیـع اسـس مـن والمنطلـق ، ومجتمعـاتهن بیئـتهن في الخاصة مطالبهن اختالف او/و



 الفصـل عدم ضرورة مع ، واستغالله االضعف الطرف ظلم الى بالضرورة یؤدي والذي والجنسي
 لتعزیـــز آلیـــات انشـــاء الـــى ادى ممـــا ، تجزئتهـــا وعـــدم وشـــمولیتها تكاملهـــا اعتبـــار علـــى بـــالحقوق
 عدیــــدة مجـــاالت لتشـــمل علیهــــا الموقعـــة للـــدول الملزمــــة االتفاقیـــات عبـــر الحقــــوق تلـــك وحمایـــة
 واالجتماعیـــة االقتصـــادیة الحقـــوق الـــى اضـــافة والسیاســـیة المدنیـــة المـــرأة لحقـــوق كـــان ومتنوعـــة
 ،66 عــام المتحــدة لالمــم العامــة الجمعیــة مــن علیهمــا قالمصــاد الــدولیان العهــدان عبــر والثقافیــة

 تمییـز دون الحقـوق هـذه مجموع على والسیاسیة المدنیة بالحقوق الخاص الدولي العهد اكد حیث
 الوطنیة التشریعات خالل من الحقوق هذه ادماج واهمیة

 مجمـــوع لیضـــیف والثقافیـــة واالجتماعیـــة االقتصـــادیة بـــالحقوق الخـــاص الـــدولي العهـــد وجـــاء    
 المســاواة مبــدأ علــى ســابقاتها كمــا لتؤكــد حقــوق مــن ســبقها مــا مــع تكامــل حالــة فــي اخــرى حقــوق
 . خاللها من حقوق من جاء بما التمییز وعدم

 ، انسـان كحقـوق المـرأة حقوق مع وتعاملت االنسان لحقوق الدولیة المواثیق احترمت هنا من    
 بــذات محمـي قــانوني وكیـان مواطنــة باعتبارهـا للرجـل الممنوحــة الحقـوق ذات للمــرأة اعطـت حـین

 اضـطهاد اسـتمر ذلـك ورغـم.  ضـدها تمییـز او قیـود دون الرجـل مـع المسـاواة قدم وعلى الحقوق
 اوجـب ممـا المرأة ضد والمركب المضاعف التمییز استمر وبالتالي عام بشكل االنسان واستغالل

 الذكوریـة النمطیـة النظـرة فـي تغییـر مـن ذلـك یتضـمنه بمـا المسـاواة لتحقیـق ملزمـة خطوات اتخاذ
ــة اعتمــدت وعلیــه ، المــرأة لــدور  علــى القضــاء إعــالن 1967 ســنة المتحــدة لألمــم العامــة الجمعیّ

 الـدول رأي اسـتطالع 1972 سـنة المتحـدة االمـم في المرأة مركز لجنة وبدأت المرأة ضد التمییز
 اللجنــة وأنهــت. إنســان هــي بمــا المــرأة حقــوق بشــأن دولــي صــك ومضــمون شــكل حــول االعضــاء

 االتفاقیــة اعتمــاد وتــم. الــنص إعــداد 1979 ســنة المــرأة بمركــز االتفاقیــة نــص بصــیاغة المكلفــة



خ المتحــدة لألمـم العامــة الجمعیــة قــرار بموجـب واالنضــمام والتصــدیق للتوقیــع وعرضـها  فــي المــؤرّ
 .1981 سبتمبر 3 في نفاذها تاریخ وبدأ 1979 دیسمبر 18

 المـرأة ضـد التمییـز لقضـایا والمفهـوم النظـرة تطـور فـي مهما ومنعطفا منطلقا االتفاقیة شكلت    
 لتؤكـد جـاءت حیـث ، الرجـل كمـا اولـى درجـة ومواطنـة انسـانة باعتبارهـا الكاملـة مساواتها واهمیة
 منظومــة خــالل مــن والقــانون بالممارســة التمییــز ازالــة مــدخل مــن المــرأة قضــایا خصوصــیة علــى

 المــرأة حقــوق لحمایــة ضــمانا تصــبح ولكــي ، نصوصــها فــي والعدالــة المســاواة تضــمن تشــریعیة
 االتفاقیـة هـذه علـى الموقعـة العربیـة الـدول بعـض تحفـظ وبـرغم ، وواضـحة متكاملـة آلیات ضمن
 المجتمعیـة والقـیم والتقالیـد العـادات ومنظومـة االسالمیة الشریعة مع لتعارضه موادها بعض على

 هــذا الــى لالنطــالق مهمــا اساســا شــكل علیهــا التوقیــع مجــرد ان اال ، الــدول هــذه بثقافــة الخاصــة
 .المبدأ

 بكـین مـؤتمر عقـد تـم ، والسالم والتنمیة الجنسین بین المساواة اجل من التضامن من ولمزید    
 مــا وبــرغم والتــي ، العالمیــة النســائیة الحركــة تطــور فــي مهمــا منعطفــا لیشــكل 1995 العــام فــي

 والعنـــف والتمییـــز الـــدائم كـــالفقر مهمـــة عقبـــات مـــن تعـــاني زالـــت ال انهـــا اال ، تقـــدم مـــن حققتـــه
 بشــــأن مترابطــــة وثیقــــة یمثــــل المــــؤتمر زال وال ، للعولمــــة الســــلبیة واآلثــــار المســــلحة والصــــراعات

 ومــن المــؤتمر اكــد فقــد.  والســلم والتنمیــة المســاواة اهــداف تحقیــق وفــي المــرأة تقــدم دفــع سیاســات
 االنســـانیة والكرامـــة الحقـــوق فـــي والرجـــال النســـاء تســـاوي"بــــ التزامـــه علـــى الختـــامي بیانـــه خـــالل

 واالعــالن ، المتحــدة االمــم میثــاق فــي علیهــا والمنصــوص والمبــادىء المقاصــد وســائر المتأصــلة
 اتفاقیـــة ســـیما وال االنســـان لحقـــوق الدولیـــة الصـــكوك مـــن ذلـــك وغیـــر ، االنســـان لحقـــوق العـــالمي
 تمكــین"بـــ التزامــه واكــد ،)البیــان مــن 8 البنــد..."(المــرأة ضــد التمییــز اشــكال جمیــع علــى القضــاء

سـهم نحو على والمعتقد والدین والضمیر الفكر حریة في الحق ذلك في بما بها والنهوض المرأة ُ  ی



 باالشـتراك او فـرادى والرجـال للنسـاء والفكریـة والروحیـة واالخالقیـة المعنویـة االحتیاجـات تلبیة في
 حیــاتهم مجــرى برسـم المجتمــع فـي طاقــاتهم كامـل اطــالق امكانیــة لهـم تكفــل وبـذلك ، غیــرهم مـع

 حقــــوق مـــن المـــرأة حقـــوق"ان علـــى واكـــد ،" البیــــان مـــن 12 البنـــد"(انفســـهم هـــم لتطلعـــاتهم وفقـــا
 عملیــة فــي المــرأة مشــاركة بأهمیـة قناعتــه عــن البیــان عبــر كمـا ،) البیــان مــن 14 البنــد"(االنسـان

 التنمیــة فــي المــرأة اشــراك ، المــوارد الــى والوصــول والفــرص الحقــوق فــي والمســاواة ، القــرار صــنع
 للمـــرأة االقتصـــادي االســـتقالل تعزیـــز ، بالصـــحة المـــرأة تمتـــع ،ضـــمان واالجتماعیـــة االقتصـــادیة

 )البیان من. (المرأة ضد العنف اشكال كافة على القضاء ، االقتصادي وتمكینها

 ضرورة على للتأكید والحاجة ، العالم في المسلحة والصراعات العنف موجات ازدیات بسبب    
 النســاء تعانیــه لمــا وللقناعــة ، االنســان لحقــوق الــدولي والقــانون الــدولي االنســاني بالقــانون االلتــزام

 صـون الـى الرامیـة الجهود في الرجال مع تمییز ودون النساء مشاركة واهمیة ، االحوال هذه اثر
 فـي جـاء حیـث ، 2000 عـام) 1325( رقـم االمـن مجلـس قـرار صـدر ان كـان ، واالمن السالم
 االعضـاء الـدول حـث"الصـراعات لمنع القرار صنع مراكز في المرأة مشاركة اهمیة االولى المادة
 وااللیـــات المؤسســـات فـــي القـــرار صـــنع مســـتویات جمیـــع علـــى المـــرأة تمثیـــل زیـــادة ضـــمان علـــى

 .وحلها وادارتها الصراعات لمنع والدولیة واالقلیمیة الوطنیة

 الدولي القانون مع تنسجم او تلتقي التيالفلسطینیة واالنظمة القوانین    

 واطـــارا اساســا 88 عــام الفلســـطیني الــوطني المجلــس عــن الصـــادرة االســتقالل وثیقــة شــكلت    
 المـرأة بـین كةالشـرا مبـدأ علـى وأكـدت ، والعدالـة والمسـاواة المـرأة حقـوق لضـمان ودسـتوریا قانونیا
 ، كــانوا أینمـا ، للفلسـطینیین فلســطین دولـة ان"فیهـا جــاء حیـث ، تمییـز ودون التنمیــة فـي والرجـل

 فیهــــا وتصــــان ، الحقــــوق فــــي بالمســــاواة ویتمتعــــون ، والثقافیــــة الوطنیــــة هــــویتهم یطــــورون فیهــــا
 علــى یقــوم برلمــاني دیمقراطــي نظــام ظــل فــي االنســانیة وكــرامتهم ، والسیاســیة الدینیــة معتقــداتهم



 ، األقلیـــة لحقـــوق األغلبیـــة ورعایـــة االحـــزاب تكـــوین وحریـــة ، اآلخـــر والـــرأي الـــرأي حریـــة اســـاس
 الحقـــوق فـــي التمییـــز وعـــدم والمســـاواة االجتمـــاعي العـــدل وعلـــى األغلبیـــة قـــرارات االقلیـــة واحتـــرام
 سـیادة یـؤمن دسـتور ظـل في ، والرجل المرأة بین او اللون او الدین او العرق اساس على العامة
 فــي والحضــاري الروحــي فلســطین لتــراث الكامــل الوفــاء اســاس وعلــى ، المســتقل والقضــاء القــانون
 لمبـادىء احترامها اعلنت الوثیقة تكون بذلك.  القرون عبر األدیان بین السمح والتعایش التسامح

 .االنسان لحقوق العالمي وباالعالن واهدافها المتحدة االمم

 للحقـــوق كنـــاظم االساســـي القـــانون تشـــریع فـــي الحـــق الفلســـطینیة للســـلطة اوســـلو اتفـــاق مـــنح    
 دسـتور محـل حـل بذلك وهو ، االنتقالیة المرحلة خالل ات/للمواطنین العامة والحریات والواجبات

 التزامـــات علیــه فرضــتها قیــود مــن شــابه مــا رغــم ، والقــوانین للتشــریعات اســاس كمصــدر الدولــة
 .اوسلو اتفاق تجاه السلطة

 المـادة مـن الثـاني البنـد فـي جـاء التمییـز وعـدم المسـاواة مبدأ مع تعارض وفي القانون ان اال    
 مــع المــادة هــذه تعارضــت" للتشــریع رئیســي مصــدر االســالمیة الشــریعة مبــادىء"ان علــى الرابعــة
 لیقیننــا خاصــة ، التمییــز وعــدم المســاواة مبــدأ علــى اكــدت والتــي القــانون ذات مــن التاســعة المــادة
 بمبـــادىء المشـــرع خاللهـــا مـــن یلتـــزم التـــي هـــي والعقـــابي االجتمـــاعي الطـــابع ذات القـــوانین بـــأن

 سـتتقید ، والعـدل المسـاواة مبـادىء الى لترتقي نصوصها علت ومهما والتي ، االسالمیة الشریعة
 اصـبحت لقـد" السـعداوي نـوال تـرى ذلك في ، تجاوزها تستطیع لن غالبا والتي الدینیة بالنصوص

 وتعــدد والطــالق الــزواج قــانون او الشخصــیة االحــوال قــانون اال مدنیــة بالدنــا فــي القــوانین جمیــع
". والـدین الشـریعة ألحكـام تخضـع ان یجب التي فقط هي الشخصیة النساء حیاة كأنما الزوجات،

 "واالخالق والدین المرأة عن(



 لخطـابهم العلمانیین ومهادنة االسالمیین لضغط نتیجة اال المرجعیة هذه تُضمن لم انه علما    
 محـل كانت التي االولى االربع المسودات في یذكر وال ، للتشریع كمصدر الشریعة تُذكر لم(  ،

 هـــذین كـــال ان غیـــر.  دولـــة دیـــن االســـالم وان ، القـــانون مصـــادر مـــن الشـــریعة ان عـــام نقـــاش
 مــن غالبیتـه فــي یتـألف تشـریعي مجلــس قبـل مـن االســالمیین ضـغط تحـت الحقــا اضـیفا االمـرین
" الوقــت ذلــك فـي الفلســطیني التشـریعي المجلــس ان هنــا بالـذكر الجــدیر ومـن.  علمــانیین اعضـاء

-طـــرق تقـــاطع علـــى نســـاء 52ص" . (اســـالمیین اعضـــاء اي یضـــم لـــم" 1996 انتخابـــات بعـــد
 )جاد اصالح

 القـــانون امـــام الفلســـطینیون" منـــه التاســـعة المـــادة فـــي المســـاواة مبـــدأ االساســـي القـــانون أكـــد    
 او السیاســي الــرأي او الــدین او اللــون او الجــنس او العــرق بســبب بیــنهم تمییــز ال ســواء والقضــاء
 أتـى حـین االسـتقالل وثیقـة مـن منزلـة واقـل خجـوال المسـاواة لمبدأ تعبیره في اتى ولكنه ،" االعاقه

 المــرأة ذكــر علــى اتــت حینمــا الوثیقــة فــي جــاء كمــا والتفصــیل التوضــیح دون الجــنس ذكــر علــى
 اال التمییز وعدم المساواة لمبدأ ترسیخ من مادته في االساسي القانون به جاء ما ورغم.  والرجل

 بتثبیـت بدایـة منزلـة منـه االدنـى الوطنیـة التشـریعات مجمـل علـى قوتـه تثبیـت فـي قاصـرا كان انه
 االحـــوال كقـــانوني وطنیـــة قـــوانین صـــفة تحمـــل تكـــن لـــم اصـــال هـــي بالیـــة لقـــوانین القـــرار صـــانع

 حملتـه بمـا النمطیـة المـرأة لصـورة بتكریسـه قامت عما عدا ، العقوبات وقانون االردني الشخصیة
 عــادات مجمــوع الــى مســتندة ، النســاء وكرامــة إلنســانیة ســافر مســاواة وال تمییــز مــن نصوصــها

 النقاشـات رغـم ، الثالثـة الدرجـة مـن مواطنـة بـالمرأة تـرى دینیـة ومرجعیـات ثقافي وموروث وتقالید
 ، ومجتمعیــة نســویة ومؤسســات دیــن رجــال مــن المجتمــع مكونــات بــین دار الــذي والجــدل الحــادة
 وتثبیتــه االساســي القـانون طــرح مـع لتــتالئم القــوانین هـذه تغییــر فـي تُثمــر لــم تلـك االشــتباك فحالـة
 مـــن كـــان علمــانیین مـــن تكـــون االول التشــریعي المجلـــس ان بـــرغم التمییــز وعـــدم المســـاواة لمبــدأ

 مـع المهادنـة حالـة ان اال ، القـوانین تشـریع فـي االساسـي القـانون لسـقف االرتقـاء مـنهم المفترض



 الـى دفعـتهم انسـانیة واكثـر تقدمیـة مفاهیم في معهم االشتباك من والخوف االسالمیین یطرحه ما
 بنـــد علـــى المـــدني المجتمـــع وقـــوى النســـویة المؤسســـات مـــن المقدمـــة المشـــاریع مســـودات وضـــع

 .المبررة غیر والتسویفات التأجیالت

 الغربیـة الضـفة بـین مـا والقـوانین التشـریعات منظومـة توحیـد عـدم فـي ایضـا الالمساواة برزت    
 االحتكـام تـم الـوطن مـن اآلخـر الطـرف وفي اردنیة بقوانین بالضفة العمل تم حیث ، غزة وقطاع

 ذلــك ایضــا ظهــر كمــا المواطنــة مفهــوم مــن اضــعف الــذي االمــر ، مصــریة قــوانین مرجعیــة الــى
 معتنقــي بــین الشخصــیة االحــوال قضــایا فــي القانونیــة المرجعیــات توحیــد عــدم فــي وجلیــا واضــحا
 تعـارض فـي ودیانتهـا شریعتها هي دیانة كل مرجعیة كانت بحیث والمسیحیة االسالمیة الدیانتین
 .والمواطنة التمییز وعدم المساواة مبدأ مع صارخ

 االنسـان حقـوق واحتـرام االلتـزام وجـوب علـى العاشـرة المـادة خالل ومن االساسي القانون أكد    
 تعمـل -2 ، االحتـرام وواجبـة ملزمـة االساسـیة وحریاته االنسان حقوق -1"  ، االساسیة وحریاته
ــــة والمواثیــــق االعالنــــات الــــى االنضــــمام علــــى ابطــــاء دون الفلســــطینیة الوطنیــــة الســــلطة  االقلیمی
 مـن الفلسـطینیة لالراضـي والسیاسـي القانوني الوضع ورغم" . االنسان حقوق تحمي التي والدولیة

 والتوقیـع التصـدیق تسـتطیع ال بالتـالي وهـي ، دولیـا بهـا معتـرف دولـة تعتبر ال فلسطین ان حیث
 االتفاقیــات علــى والتوقیــع المصــادقة ان اال ، المتحــدة االمــم قــانون حســب الدولیــة االتفاقــات علــى

 المبـادىء هـذه تكـریس وبضـرورة المرجعیات هذه بأهمیة ضمني اعتراف هي الدولیة والمعاهدات
 .الفلسطینیة والتشریعات القوانین في

 ، النسـویة المؤسسـات مـن مجموعـة من الصوري البرلمان مشروع انطلق ، 1998 العام في    
 المعمـول والقانونیـة التشـریعیة المنظومـة لمجمـل وجـادة نقدیـة مراجعة على فكرته تمحورت والذي

 االتفاقـات منظومـة الـى مرتكـزة نسـویة نظـر وجهـة من لتعدیالتها رؤى ووضع ، فلسطین في بها



 وجدلیـة فكریـة نقاشـات المشـروع فـتح حیـث ، والمـرأة االنسان بحقوق الخاصة الدولیة والمعاهدات
 وخاصــة ، واالقتصــادیة واالجتماعیــة السیاســیة المجــاالت جمیــع فــي النســاء حقــوق یخــص فیمــا

 المجتمع اوساط في والنقاش الجدل من حالة خلق من البرلمان تمكن.  الشخصیة االحوال قانون
 االســالمیة الحركــات قبــل مــن شــدیدة بمعارضــة جوبــه ولكنــه ، ومعــارض مؤیــد بــین الفلســطیني

 ال الــذي المتفــرج دور والیســاریة العلمانیــة التیــارات لعبــت حــین فــي ، والشــتم القــذف حــد وصــلت
 ومـا.  االمـور الیـه ستؤول وما التطورات لرصد المراقب دور االحوال احسن في او االمر یعنیها
 المطلــوب بالمسـتوى المختلفـة وفئاتـه المجتمــع اشـراك مـن تـتمكن لـم انهــا التجربـة هـذه علـى یؤخـذ

 ممـا ، المطروحـة القضـایا بأهمیـة وجماهیریـة شـعبیة توعیـة حمـالت الـى یرتكز ولم النقاشات في
 مــن كــان ، والقانونیــة الحقوقیــة والمؤسســات النســویة النخــب مــن مجموعــات علــى إلقتصــاره ادى

 مطالـب تشـابهت وقـد" ، وغـزة الضـفة بـین ما النسویة الحركة مطالب بین تناقضات بروز نتائجه
 الـى الـزواج سـن رفـع فـي وذلك القضایا بعض في غزة وقطاع الغربیة الضفة في النسویة الحركة

 مطالـــب وتباینـــت ، الـــزوجین بـــین المشـــتركة االمـــوال ، الوالیـــة الغـــاء ، الجنســـین لكـــال ســـنة 18
 مطالــب واتسـمت ، المحـاور بعـض فـي غـزة قطـاع فــي عنهـا الغربیـة الضـفة فـي النسـویة الحركـة
 ، الزوجـات تعـدد بمنـع المطالبـة حیث من رادیكالیة اكثر جاءت بأنها الضفة في النسویة الحركة
 ، سـنة 18 الـى الحضـانة سـن رفـع ، المحكمة خالل من الطالق یتم ان اي ، القضائي التطلیق

 غـزة فـي النسـویة الحركـة مطالـب امـا ، واالنثـى الذكر بین ما المیراث في المساواة الى باالضافة
 ، تمنعـه ال لكنهـا المـرأة ضـد التمییـز تقید التي التعدیالت بعض مع الدیني االطار في بقیت فقد

 المیــراث قــوانین:  غــزة قطــاع فــي البرلمــان مطالــب اهــم ومــن ، الــدیني والتیــار یتصــادم ال وبمــا
 تلقـي فـي حقهـن وضـمان النسـاء لحمایـة وتفرض صیاغتها تعاد ان یجب به الخاصة والتعلیمات
 اذن اخـــذ یجـــب حیـــث الزوجـــات تعـــدد تنظـــیم ، والشـــرع القـــانون حســـب المیـــراث مـــن نصـــیبهن
 ، الصـحیة المشـاكل مثـل ألسـباب ثانیـة زوجـة مـن بالزواج للرجل السماح ، الزواج قبل المحكمة



 ، االســاس هــذا علــى المحكمــة مــن الطــالق طلــب حــق ولهــا االولــى الزوجــة اعــالم علیــه ویجــب
 التهدیـد احتمـال بسـبب ، المحكمـة طریـق عـن فقط یكون ان یجب الزوجین احد قبل من الطالق

 علـــى تطبــق ان یجـــب الحضــانة قـــرارات ، یقبــل ال ان یجـــب الحضــانة حقـــوق عــن االم تخلــي ،
 اي تقـــرر ان المحكمـــة علـــى فیجـــب اخـــرى مـــرة المطلقـــة تزوجـــت اذا ، 18 ســـن حتـــى االطفـــال
ــــدین  االحــــوال وقــــانون الفلســــطینیات النســــاء" . (لالطفــــال االفضــــل حســــب الحضــــانة یمــــنح الوال

 ) .واالجتماعي القانوني لالرشاد المرأة مركز اصدارات من الشخصیة

 ، والمرجعیـات المفـاهیم وتوحیـد تفسـیر علـى قـدرتها بعـدم - اهمیتهـا على - التجربة اتسمت    
 مؤسســات وهــي - المــرأه شــؤون وطــاقم للمــرأة العــام كاالتحــاد اعضــائها مــن عــددا اضــطر ممــا

 تعتبــــر والتــــي النســــویة االطــــر منــــدوبات المســــتقالت جانــــب الــــى عضــــویتها فــــي تضــــم ائتالفیــــة
 یؤكد للمرأة العام االتحاد جهة من موقف اعالن الى - الوطني العمل واحزاب لفصائل امتدادات

 المظلـة یمثـل والـذي للمـرأة العـام االتحـاد یكـون وبـذلك ، الشـریعة احكـام إللغـاء مساندته عدم فیه
وحـــدة  اي ألن ، المــــرأة قضــــیة وعدالــــة المســــاواة بمبــــدأ هـــادن قــــد الفلســــطینیة المــــرأة لمطالــــب المُ
 ، تطورها ودرجة مجتمعاتها بواقع واقعها المرتبط المرأة هي فیها الخاسر للقوانین شرعیة مرجعیة

 تجــاوز والــذي الحــالي الواقــع وســط المــرأة حقــوق ان"زیــد ابــو حامــد نصــر رأى االطــار هــذا وفــي
 وال المجتمع لحركة المنظمة القوانین فإن ، بالرجل ومساواتها العمل الى وخروجها تعلیمها مسألة
 مـــن بقـــدر اال تســـمح ال التـــي الشـــریعة مرجعیـــة الـــى تســـتند تـــزال مـــا الشخصـــیة االحـــوال ســـیما

 فیهــا یبــدوا التــي الســجالیة النصــوص الــى اضــافة ، تعانیهــا التــي الحالــة مــن یخرجهــا ال االجتهــاد
 تعـدد منـع یتطلـب ذلـك" ان زیـد ابـو ویـرى التاریخیـة، وضـعیتها لها فهي والمرأة الرجل بین تمییز

 علـى یؤشـر ممـا ،)الخـوف دائـرة"( التاریخیة اسبابها لها وكلها ، والقوامة االرث وقضایا الزوجات
 لضــمان علیهــا العمــل الواجــب القانونیــة والمرجعیــات المجتمعیــة بالمفــاهیم تغییریــة عملیــة اي ان



 جمیــع مــن وشــراكة مجهــودات الــى بحاجــة الشــرعیة المرجعیــة عــن بمعــزل ، للمــرأة فعلیــة مســاواة
 .منها والتقدمیة الیساریة وبخاصة السیاسیة االحزاب منهم وباالساس المجتمع مكونات

 شـأنها مـن التي واالقتراحات التعدیالت ووضع ، القوانین مراجعة في العمل لمواصلة ونتیجة    
 فــي المــرأة حقــوق وثیقـة لصــیاغة االعــداد تـم فقــد ، للمــرأة مســاویة حقـوق وضــمان القــوانین توحیـد

 ، النسـوي الخطـاب لتطـویر كمرجعیـة الوثیقـة هـذه وضـعت حیث ، 2002-2000-97 االعوام
 بـه جـاءت ومـا الوثیقـة بـروح الحقا المشرع ولیلتزم ، النساء جهود لتوحید ونضالیة مطلبیة وكأداة

 یجـوز ال مكتسـبة حقـوق باعتبارهـا ، فیهـا المتضـمنة الحقـوق وحمایـة بترسـیخ كفیلة اجراءات من
 .تشریع او قانون اي صیاغة عند اسقاطها او عنها التراجع

 بالمشــاركة والحـق واالنتخــاب بالترشـح الحــق الوثیقـة علیهــا اكـدت التــي السیاسـیة الحقــوق مـن    
 ایجـابي كتـدبیر قانونیـة كوتا ادراج واهمیة ، العامة المناصب تقلد وفي ، العامة االستفتاءات في

 تشــكیل فــي الحــق ،كمــا القــرار صــنع مواقــع فــي واساســي فاعــل بشــكل تمثــیلهن لضــمان للنســاء
 وتعزیــز ، واالعتقــال والنفســي الجســدي التعــذیب مــن النســاء وحمایــة ، الیهــا واالنضــمام االحــزاب

 جمیـــع فـــي والمشـــاركة ، والحـــرب الســـلم حـــاالت فـــي القـــرار باتخـــاذ المشـــاركة فـــي النســـوي الـــدور
 واالمـن العامـة المصـلحة مـع یتعـارض ال بمـا واهدافها توجهاتها اختالف على السیاسیة االنشطه
 اجنبـي مـن الـزواج لـدى االصـلیة بجنسـیتها االحتفاظ في الحق ، الرجل عن تمییز ودون الوطني
 الحقـــوق بكافـــة وتمتعهـــا اخــرى جنســـیة اكتســـابه او لجنســـیته الــزوج تغییـــر حـــال فـــي الحــق وذات

ة والشروط  اجنبـي من المتزوجة الفلسطینیة المرأة وابناء الزوج وحق ، السیاق هذا في للرجل المقرّ
.  194 القـــرار وفــق العــودة فــي الالجئــة المــرأة حــق علــى التأكیــد ، االم جنســیة علــى الحصــول

 بشـروط المـرأة حق على لتؤكد الوثیقه جاءت واالجتماعیة االقتصادیة الحقوق على الوثیقة اكدت
 یوجـب ممـا المهنـي بالتـدریب الفـرص تكـافؤ وفي ، تمییز دون المالیة المكافآت وفي عادله عمل



 كثیـرة انـواع فـي المـرأة تواجـد فكـرة تقبل من المجتمع تمكن وثقافیة اجتماعیة انماط توفیر السلطة
 والمضــایقات العنــف اشــكال كافــة مــن المــرأة حمایــة ، الرجــال مــن المســتأثرة والحــرف المهــن مــن

 االجـازات فـي وحقهـا للرجـل مسـاویة عمـل ببیئة التمتع في المرأة حق ، العمل مكان في الجنسیة
 وحقهــا المــالي باالســتقالل المــرأة حــق علــى اكــدت كمــا ، االجتماعیــة والضــمانات واالســتحقاقات

ــــة المــــرأة عمــــل بأهمیــــة االعتــــراف ، المصــــرفیة المعــــامالت جمیــــع فــــي الكاملــــة بالمســــاواة  الریفی
 النســاء تشــغیل فـرض جــواز عـدم ، الــوطني واالقتصــاد اسـرتها رفاهیــة فـي بمســاهمتها واالعتـراف

 كامل بأجر االمومة باجازات المرأة حق ، للحضانة دوراً  بتهیئة العمل صاحب الزام ، اللیل اثناء
 خـدمات علـى بالحصول الحق ، الراتب من خصم دون الطفل ارضاع فترة ، بفصلها تهدید دون

 لتربیــة او الـزوج لمرافقـة سـواء اجــر دون مفتوحـة باجـازة حقهـا ، االســرة وتنظـیم والطفولـة االمومـة
 عنــد انتقــاص دون الــوظیفي معاشــهما بــین الجمــع ســواء حــد علــى والرجــل المــرأة حــق ، االطفــال

 المــــرأة وحــــق بــــالمرأة الخــــاص الصــــحي التــــأمین امتیــــازات مــــن باالســــتفادة االســــرة حــــق ، الوفــــاة
 علــى الحصــول فــي حقهــا كمــا ، ألوالدهــا اعالتهــا حــال فــي العائلیــة المالیــة المــنح مــن باالســتفادة

 التعلیمیـة البـرامج بكافـة االلتحـاق فـي الحق كما التعلیم في الحق ، والمعاش الخدمة نهایة مكافأة
 شـأنها مـن التي الطبیة المعلومات كافة على الحصول في حقها ، االمیة بمحو الخاصة والثقافیة

 الطفلــة حــق ، الصــحیة الرعایــة علــى الحصــول فــي الحــق ، بمفردهــا قرارهــا اتخــاذ فــي مســاعدتها
ُخـالف لمـن العقوبـة وتشـدید كـان أّي  مـن القاسیة والمعاملة االیذاء من بالحمایة  احكـام تطبیـق ، ی

 تـــوفیر ، والثانیـــة االولـــى الدرجـــة مـــن العمـــل صـــاحب واقـــارب المنـــازل خـــدم علـــى العمـــل قـــانون
 ، والعـــام الخـــاص القطـــاعین فـــي العاملـــة المـــرأة حقـــوق بـــین الهـــوة جســـر ، االجتمـــاعي الضـــمان

 المقاعـد مـن% 30 عـن تقـل ال نسـبة وتخصـیص النقـابي العمـل فـي المرأة مشاركة تعزیز واخیرا
 المــرأة حــق علــى الوثیقــة أكـدت الجنائیــة بــالحقوق یتعلــق فیمــا امـا.  للنقابــات القیادیــة الهیئــات فـي

 كافـــة الغـــاء علـــى المشـــرع الـــزام ، والســـالمة والحریـــة الحیـــاة فـــي للرجـــل مســـاویة بحقـــوق بـــالتمتع



 المتعلقـة االحكـام وخاصـة العقوبـات قـانون احكام في المرأة ضد تمییز على تنطوي التي االحكام
 علـى الرجـل لشـهادة مسـاوٍ  نحـو علـى الزنـا جرائم في المرأة بشهادة األخذ ، والزنا الشرف بقضایا
 مـع امـرأة اجهـاض علـى یقـدم مـن كـل علـى العقوبـة تشدید ، االهلیة شروط في تساویهما اعتبار
 العقوبـــة تشـــدید ، االجهـــاض الـــى الحامـــل المـــرأة تـــدفع التـــي االســـباب فـــي قانونیـــة مرونـــة تـــوفیر

 ، عنهــا رغمــا لزوجتــه الــزوج مواقعــة وتجــریم ، العــرض وهتــك االغتصــاب جــرائم علــى الجزائیــة
 ، االسـرة داخـل المـرأة یصـیب ان یمكـن الـذي والنفسي والجنسي البدني العنف اشكال كافة تجریم
 االعـراف كافة بمقاومة السلطة الزام ، المهینة او القاسیة والعقوبة المعاملة او التعذیب من االمن

 مـــن لكـــل رادعـــة جـــزاءات تـــدرج وان المـــرأة ضـــد العنـــف تبـــیح التـــي الدینیـــة والمعتقـــدات والتقالیـــد
 ، العـرض وهتـك االغتصـاب فـي المتعلقـة القضـایا تحریـك فـي المـرأة حـق ، االفعـال هـذه یمـارس
 سـن بلـوغ بعـد المـرأة حـق الشخصـیة واألحـوال المدنیـة باألهلیـة المتعلقـة الحقـوق بـ الوثیقة اهتمت
 انحاللـه ولـدى قیامـه وخالل الزواج عند الرجل كما بالحقوق ومساواتها التزوج حق عشرة الثمانیة

 الفتیـــات زواج لســـن االدنـــى الحـــد اعتبـــار ، تمییـــز دون الـــزواج عقـــد طرفـــي مـــن الرضـــا شـــرط ،
 شـرط كمـا المـرأة حقـوق علـى للحفـاظ الزواج عقود في الرسمیة شرط شمسیة، سنة عشرة الثمانیة
 الــزواج عقــد فــي االصــل ان علــى لتؤكــد الوثیقــة جــاءت ، الــزوجین لكــال الطبیــة الفحــوص اجــراء

 بشــرط ثانیــة مــن بــالزواج للرجــل الســماح اســتثناء علــى للقاضــي اجــازة مــع ، والدیمومــة الوحدانیــة
 االولـى الزوجـة علـم اشـتراط مـع والعـدل االنفـاق علـى القدرة یثبت ان على ضروریة اسباب وجود

 التفریـــق طلـــب فـــي الحـــق ومنهـــا التعســـفي الطـــالق تعـــویض علـــى الحصـــول فـــي المـــرأة حـــق ،
 نفقـتهن علـى یحصـلن لـم الالئـي النساء إلعالة النفقة صندوق تفعیل ، مبرر وجود عند القضائي

 فــي االم حــق تقریــر علــى یعمــل كمــا نفقتهــا مــن حرمانهــا یرتــب ال بمــا االنثــى ضــم اقــرار عــدم ،
 ، المــــدني القــــانون مجــــاالت جمیــــع فــــي الرجــــل مــــع المطلقــــة بالمســــاواة المــــرأة حــــق ، الحضـــانة
 اختیـار فـي المرأة حق ، الشخصي لحقها خاصة عقود وابرام والتوریث الملكیة حق في كالمساواة



 البیــت وتســییر باالبنــاء المتعلقــة الحقــوق كافــة فــي المــرأة تســاوي ، الــدائم ومســكنها اقامتهــا مكــان
 ممتلكـات وحیـازة الملكیـة فـي المـرأة حـق ، االبنـاء علـى والوصـایة الوالیة في حقها كما ، االسري
 باسـمها التجاریـة االعمـال مزاولـة فـي الحـق ، الرجـل مـع المسـاواة قـدم على بها والتصرف االسرة

 استصـدار فـي المـرأة حـق ، الـزواج بعـد عائلتها واسم ولقبها باسمها باالحتفاظ حقها ، ولصالحها
 التنقـل فـي حقهـا كمـا ، احـد مـن إذن علـى للحصـول الحاجـة دون والرسـمیة الثبوتیـة الوثائق كافة

 المطلوبــة القانونیــة االهلیــة بلغــت متــى احــد مــن اذن علــى الحصــول اشــتراط دون والعمــل والســفر
 .الرجل عن تمییز دون لذلك

 الیساریة وخاصة والفصائل االحزاب من المفترض الدور اهمیة الى هنا االشارة من لنا بد ال    
 الـــى ، الفلســطیني المجتمــع لمكونــات الجمعیــة بالثقافـــة والتــأثیر ، المجتمعــي التغییــر عملیــة فــي

 النضـــال مرحلـــة امتـــداد وعلـــى الفلســـطینیة المـــرأة دأبـــت فقـــد ، التحـــرري الـــوطني النضـــال جانـــب
 تحــت واالنطــواء االنضــمام عبــر ، الرجــل مــع جنــب الــى جنبــا المشــاركة علــى والتحــرري الــوطني

 وفـي ، النضـالیة بصـماتها بتـرك السیاسي الحزب ومن منها محاولة في ، السیاسیة االحزاب رایة
 واولویــة اهمیــة علــى منهــا إلدراك ، ذاك او الحــزب هــذا لسیاســة النســاء جمهــور وتحشــید تجمیــع

 ونضـال عمـل لتنظـیم كعنـوان الجماهیریـة النسـویة اطرهـا بتشـكیل قامـت حیث النضالیة، المعركة
 القضـایا علـى االحـزاب وبالتـالي االطـر هذه عملت وقلما ، النساء جمهور وسط السیاسي الحزب

 ومـن االحـزاب اعتمدت ذلك ومع ، الوطني لنضالا بأولویة ذلك مبررة للنساء والمطلبیة الحقوقیة
 وحریتهـا المـرأة مسـاواة قیمـة علـى تؤكـد ومصطلحات شعارات طرح على ودساتیرها نظمها خالل

 . الفكریة والمرجعیات االفكار منطلق من

 واهمیـــة المـــرأة لقضـــایا االحـــزاب تلـــك رؤیـــة علـــى كامـــل اجمـــاع هنـــاك ان شـــك ادنـــى بـــدون    
 یسـجل الـذي االمر ، واالقتصادیة واالجتماعیة السیاسیة المجاالت جمیع في الرجل مع مساواتها



 بــرغم ، والقضــایا الــرؤى هــذه طــرح فــي الشــعار اهمیــة مــن انطلقنــا مــا اذا ، االحــزاب لهــذه ایجابــا
 الهـــوة نجــد التطبیـــق مجــاالت الـــى وباالنتقــال ولكـــن ، الــنظم هـــذه فــي المتضـــمنة الذكوریــة اللغــة

 عمــل وآلیــات سیاســات مــن الواقــع ارض علــى نلمســه ومــا شــعارات مــن یطــرح مــا بــین الواســعة
 وقانونیـة سیاسـیة جبهـات فـتح عبـر ، المبدأ هذا تعزیز اجل من والنضال ، المساواة لمبدأ داعمة

 الذكوریـة المجتمعیـة الثقافـة مـع بعیـد حـد الـى الیسـار وفصـائل احـزاب تماهـت حیث ، واجتماعیة
 المجتمعـي والرضـا الشـرعیة مـن مزیـد لنیل السیاسي االسالم الحزاب الدیني الخطاب امتداد ومع

 المتعلقـــة القضــایا مــن مـــثال الیســار لفصــائل المختلفـــة المواقــف مــن جلیـــا الموقــف هــذا وظهــر ،
 القــوانین مــن والواضــحة الصــریحة مواقفهــا ضــعف او ،" الشــرف"یســمى مــا خلفیــة تحــت بــالجرائم
 مـن او والعقوبـات الشخصـیة االحـوال قـوانین في كما ومساواتها المراة ضد التمییز بازالة المتعلقة
 مــــن القضــــایا هــــذه بتحویــــل قامــــت عنـــدما المتفــــرج دور لعبــــت حیــــث ، الحجــــاب فــــرض قضـــایا

 هــذه باعتبــار ، المــدني المجتمـع ولمؤسســات لهــا التابعــة النسـویة االطــر مســؤولیة الــى مسـؤولیتها
 علــى المؤجلــة القضــایا مــن هـي بینمــا اجلــه مــن والنضــال حملـه النســاء علــى نســویا شــأنا القضـایا
 . والندوات المؤتمرات وخالل الضرورة وقت استدعاؤها ویتم نقاشاتها طاولة

 النســویة الكوتــا مفهــوم ضــمنت حــین الفصــائل بعــض اعتمــدتها التــي االیجابیــة الخطــوة ورغــم    
 حـزب واعتمـاد ، هیئاتـه فـي النسـاء لصالح كوتا% 25 اعتمد حینما الشعب كحزب هیئاتها عبر
 وخاصة ، القرار صنع بمواقع النساء ادماج في الخطوة هذه اهمیة وعلى ، منها% 40 نسبة فدا

 ســهام والرفیقـة للحـزب عامـة امینـة كـأول كمـال زهیــرة الرفیقـة انتخـب حـین فـدا بحـزب یتعلـق فیمـا
 النسـویة القضـایا مـن اي حـول مجتمعیـة اشتباك حالة نلحظ لم اننا اال لها النواب كأحد البرغوثي

 بهیئاتــه الحــزب مجمــل ان اال ، الحــزب داخــل النســویة القیــادات بــه امتــازت الــذي الفكــر رغــم ،
 الواقـع عـن منعزلـة تبـدو الحـزب مواقـف جعـل مـا المفترضـة االشـتباك حالـة فـي یـدخل لم وكوادره

 .الملموس



 بمعزل التصویت عبر او الكوتا عبر سواء االحزاب في القرار صنع مواقع الى نساء وصول    
 والملفـات القضـایا لنقـاش الهیئـات اجتماعـات داخـل المطروحـة القضـایا علـى ایجابا تؤثر لم عنها
 نوعیــة متناســین غیــر ، والقانونیــة االجتماعیــة المســتویات جمیــع علــى النســاء منهــا تعــاني التــي

 الصـــور عـــن خاللهـــا مـــن عبـــرت والتـــي ، االحـــزاب فـــي القیادیـــات معظـــم حملتهـــا التـــي الملفـــات
 ، الملفـات مـن غیرهـا دون النسـویة القضـایا زاویة في معظمهن وضعت والتي النمطیة والمهمات

 هــامش علــى جــاءت نــدوة خــالل ملــوح الــرحیم عبـد الرفیــق لســان علــى جــاء مــا هنــا ویستحضـرني
 فـي تراجعـا شـهد الفلسـطیني المجتمـع" ان مـن للمرأة العام لالتحاد الرابع االداري المجلس اجتماع

 نســبة ان حیــث الــذاتي العامــل اثــر الــى ولفــت ، المــرأة وحقــوق والدیمقراطیــة والتعددیــة الحریــة قــیم
 واعــرب ، الرجـال مشـاركة نســبة مـن بكثیـر ادنــى والـوطني السیاسـي النضــال فـي النسـاء مشـاركة

 لســانه علــى اتــى المعنــى وذات ،" المــرأة ضــد التمییــز حالــة یكــرس الكوتــا مبــدأ بــأن اعتقــاده عــن
 ، لوكسمبرغ روزا مؤسسة من والممول" والتطبیق الشعار بین الفجوة - المراة حقوق"مؤتمر خالل

 فـــي المـــرأة وحقـــوق الحریـــة قـــیم بتراجـــع والصـــریح الواضـــح اعترافـــه ، كلماتـــه خـــالل مـــن واضـــح
 المؤشـر وجعـل الوطني النضال في النساء دور اغفل حینما ذلك من ابعد الى وذهب ، المجتمع

 واثـــر المـــرأة علـــى افرادهـــا ألحـــد العائلـــة فقـــدان اثـــر متناســـیا واالســـیرات الشـــهیدات عـــدد هـــو لهـــا
 مـــادي عـــبء مـــن ذلـــك بعـــد تحملتـــه ومـــا علیهـــا واالقتصـــادیة واالجتماعیـــة السیاســـیة االوضـــاع
ل ، ومعنوي ُحمّ  وكحـزب كقیـادي مسـؤولیته مـن متنصـال الـذاتي للعامـل كاملـة المسؤولیة بعدها لی

 ان اعتبـار علـى ، وتمكیـنهن المـرأة قضـایا عـن بالـدفاع االولـى الصـفوف فـي یكون ان المفترض
 ، ورقـة خـالل مـن جـاء مـا بـذلك مخالفـا.  وفعالیاتـه قـواه بجمیـع مجتمـع قضـیة هـي المرأة قضیة
 اكـــدت حینمـــا ، 2012-3-8 بتـــاریخ الشـــعبیة الجبهـــه عـــن صـــادرة ، المـــرأة قضـــیة مـــن موقـــف

 قضـیة ولیسـت النضـال هـذا مـن جـزء المـرأة قضـیة واعتبار ، المظلومین لكل التحرر اهمیة"على



ُصــدر ومــا الورقــة خــالل مــن جــاء مــا بــین المواقــف اخــتالف ،" بالنســاء خاصــة  اعالنــات مــن ی
 . بالحزب المنوطة والمهمات القضایا على سلبا ویؤثر یُضعف

 الشــعب لحــزب العــام االمــین الصــالحي بســام الرفیــق مداخلــة جــاءت ذلــك مــن العكــس علــى    
 تعـالج ولـن ، باسـره المجتمـع قضـیة هـي المـرأة قضـیة ان علـى" اكـد حیـث المناسبات ذات خالل

 بــه قــام لمــا بسـیط بتســاؤل ولكــن ،" المــرأة لقضـایا شــاملة معالجــة اطــار فـي وانمــا منفــردة كقضـیة
 نجـد ، المثـال سـبیل علـى الشخصـیة االحـوال قـانون كقضیة قضیة لنقاش هیئاته بمجموع الحزب

 نقـاش عـن نسـمع لـم اننـا اال ، رؤیتـه حـول المفتوحـة العلنیـة النقاشـات بـبعض مشـاركته ورغم انه
 ولـم ، السیاسـي مكتبـه او المركزیـة بلجنتـه سـواء القیادیـة الحـزب هیئـات داخـل القضـیة هـذه حول

 الداخلي النظام خالل من جاء ما باستثناء ، نرید قانون ألي رؤیته حول موقف ورقة منه تصدر
 الـذي والتمییـز االضـطهاد اشكال مختلف ضد الحزب یناضل" للمرأة الحزب رؤیة بند في للحزب

 قــوانین وتطــویر ، االجتماعیــة الحقــوق اجــل ومــن العمــل ومكــان البیــت فــي ، المــرأة لــه تتعــرض
 والتطـور یـتالئم ، الشخصـیة لالحـوال قـانون صـیاغة" المهـام ضـمن ومـن" .. الشخصـیة االحوال

 للمعوقـات التعـرض دون القـانون صـیاغة بأهمیـة الحـزب اكتفـى ،" لمجتمعنا والتنموي االجتماعي
 . منها التخفیف او ازالتها سبیل في سیتبعها التي اآللیات وبالتالي ذلك دون تحول التي

 المكتـــب عضـــو الكـــریم عبـــد قـــیس الرفیـــق لســان علـــى جـــاء لمـــا االشـــارة هنـــا المناســـب ومــن    
 ، ومبــدئي ثابــت المــرأة حقــوق تجــاه الیســار موقــف" اللقــاء فــي الدیمقراطیــة الجبهــة فــي السیاســي
 اهـم القـرار صـنع وعملیـة المؤسسـات وفـي السیاسـي والنظام المجتمع في المرأة موقع ان واضاف
 قضــایا مــن الیســار موقــف علــى الرفیــق تأكیــد جــاء ،" االحــزاب قیــادة فــي المــرأة موقــع مــن بكثیــر
 للمهمـــات وال المــرأة لقضـــایا الحــزب رؤیــة علـــى یــأِت  لـــم للجبهــة الــداخلي النظـــام ان بــرغم المــرأة



 فـي الـدخول دون ورسـالة رؤیـة مـن النسـوي اطاره حمله بما واكتفى ، تجاهها الحزب على الملقاة
 . النسوي واطاره التنظیم بین فیما والعالقة الشراكة واسس العمل آلیات

 فوضــعها ، االحــزاب لهــذه نســویة جماهیریــة كقواعــد الممتــدة النســویة بــاالطر یتعلــق فیمــا امــا    
 ما برغم المجتمع في تأثیراتها من أضعف مهادنتها وبالتالي احزابها وضع من حال بأفضل لیس

 ، الواقـع ارض علـى لفعـل ترجمتهـا عـن االحیـان معظـم فـي عجزت فكریة وهویة رؤى من تملكه
 اجنـــدات عـــن ســـابقا اشـــرت وكمـــا ، القضـــایا هـــذه غیـــاب او تغییـــب الـــى البدایـــة فـــي یرجـــع وهـــذا

 بتكــریس الحــزب وعضــوات اعضــاء بــین التقلیــدي والفكــر الــنهج اخــتالف لعــدم وایضــا ، االحــزاب
 الـرغم علـى" الصـوراني لغـازي مقـال فـي ورد وكمـا ، العامـة المصـلحة حسـاب علـى آنیة مصالح

 للمـرأة االجتماعیـة الفكریـة الهویـة لتعمیـق مشـتركة نسـویة رؤیـة بلورة على االطر هذه حرص من
 علـى الیسـار فصـائل فـي النسویة القیادات تأثیر بضعف یصطدم الحرص ذلك ان اال ، الیساریة
 مســتوى علــى - اكبــر بــدرجات - تأثیرهــا وضــعف ، النســویة والنقابیــة الحزبیــة والمراتــب الهیئــات

 یتعلـق فیمـا االطـر هـذه واعضـاء كوادر وعي ضحالة جانب الى ، الفلسطیني المجتمع في المرأة
 یمكــن بحیــث الیســاریة الفكریــة او النظریــة القضــایا عــن نــاهیكم ، والمجتمعیــة السیاســیة بالقضــایا

 اقـرب تركیبـة وهـي الیسـار فصـائل في النسائیة االطر عضوات لمجمل الذهنیة التركیبة ان القول
 لعضــویة بالنســبة االمــر وكــذلك ، تخلفــه مظــاهر بكــل التقلیــدي المجتمــع وســلوكیات ذهنیــة الــى

 او لجـــان ومـــؤتمرات ومراتـــب هیئـــات فـــي ســـلوكها ان نالحـــظ حیـــث االحـــزاب، هـــذه فـــي المـــرأة
 والســـلوكیات الذهنیـــة عـــن یختلـــف ال ، الفلســـطیني الیســـار واحـــزاب فصـــائل فـــي المـــرأة اتحـــادات
 كافـة فـي المشـاركات النسـوة مـن% 95 مـن اكثـر ان ذلـك علـى یؤكـد ما ، المحافظة او التقلیدیة

 وهـذه - یعنـي مـا ؟؟!!منقبات% 2 عن تقل ونسبة ، الحجاب یلبسن الیساریة النسویة االتحادات
 ، وفــتح حمــاس حركتـي فــي مثیالتهـا عــن تختلــف ال الیسـار لقــوى النسـویة القاعــدة ان - اشـكالیة

 النســائیة والقواعــد والقیــادات الكــوادر تأهیــل فــي الیســار وفصــائل احــزاب ضــعف علــى یؤكــد بمــا



 - والســلوكیة والفكریــة الثقافیــة - الفجــوة اســتمرار جانــب الــى علیهــا، المحســوبة او الیهــا المنتمیــة
ـــــین النســـــائیة القیـــــادات بـــــین  الـــــوطني المســـــار فـــــي ودورهـــــا الفلســـــطینیة المـــــرأة" . (قواعـــــدها وب

 )الصوراني لغازي مقال -والدیمقراطي

 والمتناقضة المعرقلة والمواقف واالنظمة القوانین    

 النساء ضد تمیز التي الدولیة القوانین احكام مع    

" : ســیداو" المـرأة ضـد التمییـز اشــكال جمیـع علـى القضـاء اتفاقیــة علـى العربیـة التحفظـات*     
 جیبــوتي عــدا معظمهــا ان اال ، ســیداو اتفاقیــة علــى عربیــة دولــة عشــر ســتة والتــزام توقیــع بــرغم
 واهداف بمقاصد مباشر بشكل تمس والتي التحفظات من بمجموعة توقیعها ذیلت ، القمر وجزر

 التــي المــواد وهــي ، علیهــا التوقیــع وفلســفة ومبــررات مضــامینها مــن افراغهــا فــي وتســاهم االتفاقیـة
 بدایــة تعلقــت.  عملیــا والالمســاواة التمییــز مــن والحــد التخفیــف بهــا االلتــزام حــال فــي شــأنها مــن

 وكفالــة الوطنیــة والتشــریعات الدســاتیر فــي المســاواة مبــدأ بتجســید الموقعــة الــدول بــالزام التحفظــات
 ان ورغـم.  االتفاقیـة مـن الثانیـة المادة من االول البند في جاء كما المساواة لهذه العملي التحقیق
 جــاءت انهــا اال المســاواة مبــدأ علــى دســاتیرها خــالل مــن االقــل علــى نصــت الــدول هــذه معظــم
 تؤكـد التـي التمییزیـة النصوص من مجموعة على اساسا القائمة تشریعاتها في المبدأ هذا لتخالف

 حیـث ، الرجـل مـع المسـاواة قـدم على مجتمعاتها بناء في مساهماتها من وتحد المرأة دونیة على
ـــم مـــن والحـــد التخفیـــف الممكـــن غیـــر مـــن  وضـــامنة رادعـــة قـــوانین دون النســـاء علـــى الواقـــع الظل

 مضـامینها مـن خالیـة المسـاواة مبـدأ علـى القائمة الدساتیر نصوص حتى ستصبح واال ، لحقوقها
 علـــى بالمصـــادقة مـــازن ابـــو الـــرئیس قـــام وقـــد.  قـــوة منهـــا االدنـــى التشـــریعات مـــع تعارضـــها مـــع

.  ببنودهــا لاللتـزام مبـدئي اتفـاق علیهـا التوقیـع ویمثــل ، 2009 عـام مـن آذار شـهر فـي االتفاقیـة
 الــى ضــمنا یؤشــر الــذي االمــر االساســي القــانون مــع انســجامها علــى المصــادقة اشــترطت فیمــا



 مــن الـرئیس بالهــدف تمـس ســابقا اشـرنا وكمــا والتـي الوثیقــة علـى العربیــة الـدول تحفظــات مجمـوع
 فـي بـد فـال ، الدینیـة والنصوص االتفاقیة نصوص بین التوفیق له یمكن ال حیث ، علیها التوقیع

.  الـدیني الـنص تغلیـب یـتم العربیـة بلداننا وفي ، االخر على النصین احد تغلیب من الحالة هذه
 علــى وتــتحفظ الخــارج فــي العــام الــرأي الرضــاء االتفاقیــة علــى توقــع الســلطة ومنهــا العربیــة الـدول
 فـــي العربیـــة الـــدول بهـــا تقـــوم ذاتهـــا اللعبـــة.  الـــداخل فـــي الرجعیـــة القـــوى الرضـــاء أساســـیة بنـــود

 االحـوال قـوانین فـي لكنهـا ، الجـنس أسـاس علـى التمییـز وتـرفض المسـاواة تطرح عندما دساتیرها
 . اشكاله بأبشع التمییز تمارس والعقوبات الشخصیة

 مـن التاسـعة المـادة فـي كمـا االبنـاء كجنسـیة مهمـة بجوانـب االخـرى التحفظات بعض تعلقت    
 فـــي عنــه االعــالن تــم كمــا سیاســیة اســباب مـــن ینطلــق المــادة هــذه علــى الــتحفظ ان ، االتفاقیــة
 كأنصـاف القـوانین خـالل ومـن معهن بالتعامل النساء ضریبتها تدفع ، واللبنانیة االردنیة الحالتین
ُجردن مواطنات  مـن تـورث الجنسـیة ان اعتبـار علـى ، جنسیتهن اوالدهن اكساب في حقهن من ی

لقیــه بمــا المجتمعــي النســیج علــى یــؤثر ممــا ، االمهــات دون االبــاء عبــر الــدم رابطــة خــالل  مــن یُ
 اجنبـي مـن زواجهـن علـى یعـاقبن ممـن النسـاء امـام واجتماعیـة وعاطفیـة نفسیة وعوائق اشكالیات
 مجمـوع علـى اساسـا القـائم المواطنـة بمبـدأ اخـالل هذا وفي ، ألبنائهن جنسیتهن نقل من بمنعهن
 فـي الحمـالت مـن العدیـد انطلقت الجانب هذا وفي ، ات/للمواطنیین المتساویة والواجبات الحقوق

 جنسـیتي"كــ والهـدف المضـمون ذات تحمـل ولكنهـا مختلفـة شعارات تحت العربیة البلدان من عدد
 ال ولكنهــا كمصـر الـدول بعـض فــي نجحـت ،" وألسـرتي لـي حــق جنسـیتي" و" وألطفـالي لـي حـق
 .بالصعوبة غایة تنفیذیة باجراءات مقیدة زالت

 الجانــب مــع مقیــدة باتفاقیــات واالرتبــاط السیاســي للوضــع ونتیجــة الفلســطینیة الحالــة فــي امــا    
 ، اآلن لغایة اقراره یتم لم والذي 1995 عام الجنسیة لقانون لمشروع االعداد تم فقد ، االسرائیلي



 موضـــع لوضـــعه سیاســـیا المالئمـــة واالرضـــیة االمكانیـــات وضـــعف السیاســـیة االرادة تـــوفر لعـــدم
 1954 لسـنة) 6( رقـم االردنیـة الجنسـیة لقانون كموتحت تعمل فلسطین زالت ال حین في ، التنفیذ
 الوضـعیة هـذه لتعدیل خطوة وفي انه اال ، ألبنائها جنسیتها نقل في للمرأة الحق یعطي ال والذي
مكـــن ومـــا ُ  لعـــام) 42( رقـــم الفلســـطینیة الداخلیـــة وزارة مـــن الصـــادر التعمـــیم هـــو انجـــازا اعتبـــاره ی

 تحمـل والتـي فلسـطیني غیـر مـن المتزوجـة الفلسـطینیة للمـرأة یحـق" أنـه علـى نـص والـذي 2010
 سـن بلـوغ قبـل هویتهـا بطاقـة فـي وتسـجیلهم الفلسـطینیة الجنسـیة ابنائهـا اعطـاء الفلسـطینیة الهویة

 ".الفلسطینیة غیر من المتزوج الرجل وكذلك ، عشرة السادسة

 ، القانونیة واالهلیة العقود ابرام في الحق مثل القانون امام الجنسین بین بالمساواة یتعلق وما    
 ســكناهم محــل واختیــار بحــركتهم یتعلــق فیمــا الحقــوق ذات والمــرأة الرجــل مــنح علــى التأكیــد كمــا

 فیهــا بمــا العربیــة الــدول معظــم قــوانین جــاءت حیــث ، عشــرة الخامســة المــادة فــي كمــا واقــامتهم
 خاصــة القانونیـة آهلیتهـا وعلـى العقـود بعـض ابـرام علـى المـرأة قـدرة مـن االنتقـاص علـى فلسـطین

 الخــاص المحــیط فــي یعنــي بمــا وغیرهــا والقوامــة والوالیــة الشخصــیة االحــوال بقــوانین یتعلــق فیمــا
 المــرأة تعتبــر والتــي والتجــارة االســتثمار كقــوانین القــوانین بــاقي مــع واضــح تنــاقض علــى ، بالنســاء

 اضــافة ، الخـاص اطارهــا فـي وقرارهـا لجســدها ملكیتهـا عــدم لترسـیخ محاولـة فــي ، بابرامهـا اهـال
 الــذي الحــق ، حركتهــا وحریــة اقامتهــا مكــان اختیــار فــي للمــرأة حــق مــن المــادة علیــه جــاءت لمــا

 ، اقامتها لمكان اختیارها في قرارها تملك في وحقها ومساواتها المرأة انسانیة مضامینه في یحمل
 مادیـة امكانـات مـن النسـاء الیـه وصـلت مـا ومع المجتمعات تطور مع طردیاً  الحق هذا لیتناسب
 .والمجتمع الذكور من وصایة دون الحق هذا لممارسة وعلمیة ومعنویة

 وقــوانین الــزواج عالقــات بتنظــیم یتعلــق فیمــا التمییــز عــدم مبــدأ علــى التحفظــات جــاءت كمــا    
 واجب مجتمعاتنا في المرأة على یفرض والذي - الزواج عقد في بالحق االطراف كتساوي االسرة



 لكـــن ، لزوجتـــه مالكــاً  الرجـــل تجعــل التـــي القدیمــة العبودیـــة الفلســفة" علـــى والقــائم للـــزوج الطاعــة
 فـي السـعداوي نـوال.د"( السـید یملك ال العبد لكن العبد یملك السید ألن ، زوجها تملك ال الزوجة
 اثنــاء والمســؤولیات الحقــوق نفــس ، الــزوج اختیــار وحریــة ،) واالخــالق والــدین المــرأة عــن كتابهــا
 كمــا الــزواج وســن االســرة اســم اختیــار حریــة ، والوصــایة والقوامــة الوالیــة ، فســخه وعنــد الــزواج
 علـى العربیـة الـدول معظـم ،تحفظـت االتفاقیـة من عشرة السادسة المادة الحقوق هذه على جاءت

 وعـادات دینیـة تفسـیرات مـن اصـال والمستمدة الشخصیة االحوال قوانین مع لتعارضها المادة هذه
 ذات ، المــرأة عــن وافضــلیته مســاواته بعــدم المطلــق وحقــه الرجــل قوامــة ترســخ مجتمعیــة وتقالیــد
 مـع ویتعـارض ، الدسـاتیر فـي علیهـا المنصـوص المسـاواة مبـدأ مـع اصـال یتعارض الذي القانون

 . المواطنة مبدأ

 لتخـوف الـدول بـین خـالف نشـوء حال في التحكیم بنظام والخاصة والعشرون التاسعة والمادة    
 ویـؤثر یضـعف مما دولیة قانونیة ولمسائلة اخرى دولة لمحاسبة الدولة خضوع امكانیة من الدول
 االردن كسحب ، العربیة الدول بعض جانب من التحفظات بعض سحب تم.  الدولة سیادة على

 كامـل عـن تحفظهمـا والمغرب والجزائر تونس من كل وسحب عشرة الخامسة المادة على تحفظه
 لهـا عالقـة ال المـواد هـذه علـى الـدول تحفظـات ان الى یؤشر مما ، علیها المتحفظ والمواد البنود

 والتعامــل المــرأة دونیــة ترســخ وثقافیــة سیاســیة واهــداف بــارادة وانمــا دینیــة اجتهــادات او بتفســیرات
 ایضا المالحظ فمن ، ثالثة درجة مواطنة االحیان اغلب وفي ثانیة درجة مواطنة انها على معها

 فیمـا ، الحاصـل التمییـز الغـاء شـأنها مـن والتـي األهـمّ  المـواد هـي علیهـا المـتحفظ المـواد اكثر ان
 لـم التي المواد في وتشریعي قانوني بشكل المساواة تضمین آلیات في الكثیر الصعوبات من نجد
 .عنها التحفظات رفع تم التي او ، علیها التحفظ یتم



 علیهــا اكــدت التــي الحقــوق مجمــوع بــین الواضــح التنــاقض لقــراءة محاولــة وفــي هنــا ســننطلق    
 المـرأة تحمـي انهـا المفترض ، قوانین من یطبق ما خالل من قائم هو ما وبین ، الدولیة الشرعیة
 هــو والعــام العــریض االطــار فــي المــرأة ومســاواة تحــرر ان حیــث ، الخــاص حیزهــا فــي وحقوقهــا
ــــي القــــوانین تلــــك.  الخــــاص االطــــار فــــي ومســــاواتها لتحررهــــا طبیعــــي انعكــــاس  فــــي تحمــــل والت

 ومــوروث دینیــة تفســیرات علــى معتمــدة والالمســاواة والقهــر الظلــم انــواع ابشــع وموادهــا نصوصــها
 منزلــة ودون اقــل اجتماعیــة منزلــة فــي وضــعهن ، عقــود مــدار علــى النســاء حملتــه ثقیــل ثقــافي
 ومثلمــا" "ماساتشوسـتس" جامعــة فـي المـرأة دراســات اسـتاذة احمــد لیلـى تـورده مــا وحسـب ، الرجـل

 وجهـة االسـالمیة المجتمعات في تطورت التي القوانین عكست ، المجتمعات كافة في الحال هي
 الرجـال فـان آنذاك المسیحي العالم في الرجال اخوانهم شاكلة وعلى.  وضعوها الذین اولئك نظر

لـوا فسروا الذین) الوسطى الطبقة الى ینتمون ومعظمهم( المسلمین  المقدسـة الدینیـة النصـوص وأوّ
 عنــدها ســعوا ألنهــم ذلــك یفعلــوا ولــم ، واضــح بشــكل الرجــال تحــابي شــرعیة قــوانین الــى وحولوهــا
 وفــي الطبیعــي العــالم فــي الــذكر اولویــة ان اعتقــدوا ألنهــم ولكــن..  المــرأة بحــق مجحفــین لیكونــوا
 تحـــابي التـــي الخالفیـــة والنـــواهي االوامـــر وتحولـــت..  اهللا مـــن مقـــدرة قضـــیة االجتمـــاعي النظـــام
 بالحســـنى النســـاء بمعاملـــة تطالـــب التـــي االوامـــر حـــین فـــي ، ملزمـــة شـــرعیة قـــوانین الـــى الرجـــال
 ابـدا قـوانین الـى تتحول ولم ملزمة غیر توصیات مجرد االحوال افضل في اصبحت بهن والترفق

 فـي ، قانونـا الزوجـة بتطلیـق الـزوج حـق الـى تشـیر التـي اآلیـات اصـبحت ، المثـال سبیل فعلى. 
 ممارسة مجرد غدت قد واالحسان بالعدل تعامل ان في الزوجة حق الى تشیر التي تلك ان حین

 مجلـة." (قانونیـة مسـألة العمـوم وجـه علـى یشكل وال الرجل لضمیر متروك االمر..  بها موصى
 ).االجتماعي والعرف الشرعي النص بین المرأة ضد الجنسي التمییز-مقالة 17العدد جهینة

 االحـــتالالت مخلفــات مــن تعتبـــر التــي القــوانین مــن لمجموعـــة الفلســطینیة األراضــي تخضــع    
 تطــورات مــع تتماشــى حتــى مــرة مــن أكثــر" المنشــأ بلــد" األردن فــي تعــدیلها تــم والتــي ، المتعاقبــة



 العقوبـــات قـــانون ، والالمســـاواة التمییـــز مظـــاهر ألبشـــع المتضـــمنة القـــوانین اهـــم ومـــن ، الحیـــاة
 : 1960 لعام 16 رقم االردني

 ، الفلســطینیة بالضــفة المفعــول الســاري االردنــي العقوبــات قــانون ومــواد نصــوص مــن یتضــح    
 عـن عوضـا ، واالنسـانیة القانونیـة لشخصـیتها سـلبیاً  اتـى حیث ، النساء على الواقع التمییز حجم
 فجـاء ، النسـاء منـه تعـاني الـذي والتمییز الظلم ورفع ، علیهما الحفاظ في قوته ممارسة في دوره

 عالجـه بطریقـة او النسـاء علـى تقـع التـي الجـرائم مـع سـواء تعاطیه في التكافؤ عدم ویثبت لیؤكد
 حجـج تحـت النسـاء ضـد العنـف لیشـرّع جاء انه كما ، ذلك عن الناشئة والعقوبات ، الجرائم لهذه

 ، مجتمعیــة قــیم مــن او ، دینیــة نصــوص الــى مســتندة باعتبارهــا القداســة صــفة اخــذت ومبــررات
 : ومنها

 المتعلقـــة للجـــرائم الناظمـــة القـــانون نصـــوص تضـــمنته مـــا واهـــم:  بـــالزواج المتعلقـــة الجـــرائم    
 اشـهر سـتة الـى شـهر مـن بالسـجن عاقبـت حـین المبكـر الزواج على الشرعیة اضفاء هو بالزواج

 قـــانون جـــاء حیـــث ، ذلـــك فـــي ســـاعد او عمرهـــا مـــن عشـــرة الخامســـة تـــتم لـــم فتـــاة زوج مـــن كـــل
 المفــــاهیم لیكــــرس الضــــفة فــــي بــــه المعمــــول االردنــــي الشخصــــیة االحــــوال قــــانون كمــــا العقوبــــات

 المنظومــــة بـــاقي مـــع تعـــارض وفـــي ، مبكـــرة ســــن فـــي الفتیـــات تـــزویج افضـــلیة فـــي المجتمعیـــة
 اآلهلیـــة فیـــه یشـــترط ان یجـــب العقـــود كبـــاقي عقـــد هـــو الـــزواج عقـــد ان اعتبـــار علـــى التشـــریعیة
 في ، الفتى دون الفتاة تزویج حال في والعقوبة المواد هذه اقتصرت حین في ، الكتماله القانونیة
 فـي المسـاواة لعـدم وتكـریس ، والواجبـات بـالحقوق والطفلـة الطفـل بـین بالمسـاواة الحق مع تناقض
 . بینهما اآلهلیة



 ، عشــرة الثامنــة تـتم لــم فتـاة زوج مــن كـل بالســجن یعاقــب الـزواج عقــد فـي الوالیــة اشـتراط إن    
 المفتـرض مـن والتـي العقـد لفلسفة خرقاً  شكل الذي االمر ، امرها ولي موافقة من یتحقق ان دون
 . لقیامه كافیة علیه اطرافه موافقة تشكل ان

 مئتــان المــادة ونصــت ، القربــى وســفاح الزنــا جــرائم المــواد تضــمنت حیــث:  الجنســیة الجــرائم    
 بـالحبس الزانیـة بـالمرأة العقوبة انزال على ، الزنا جرائم عالجت والتي القانون من وثمانون واثنتان

 من فالحبس واال متزوجا كان اذا الزاني على نفسها العقوبة ویقضي ، سنتین الى اشهر ستة من
 دون العقوبـة نفـس لیتلقـى للرجـل الزواجیـة الحالـة اشـتراط آخـر بمعنـى اي ، سنة الى اشهر ثالثة

 مســـكن فـــي الجـــرم ارتكـــب اذا ســـنة الـــى شـــهر مـــن للـــزوج والحـــبس ، للمـــرأة الشـــرط هـــذا اشـــتراط
 فـي الـزوج مـن بشـكوى اال تجـوز فال الدعوى تحریك یخص فیما اما ، بعالقته جاهر او الزوجیة

ها شكوى او ، الطالق وقوع من اشهر اربعة نهایة وحتى متزوجة المرأة كون حال  یكن لم اذا ولیّ
 . فقط الزوجة قبل من الشكوى تحریك فیتم الزوج زنا حالة في اما ، زوج لدیها

 جــواز وعــدم لالســرة الخــاص االطــار ضــمن بإبقائهــا القربــى ســفاح جــرائم مــع القــانون تعامــل    
 ان حــین فــي ، الجــرائم هــذه لمثــل المجتمعیــة المفــاهیم بــذلك مكرســا ، العــام الحیــز الــى اخراجهــا
 القـانون یعاقـب حیـث ، والمجتمـع واالسـرة الضحیة على بآثاره قورنت ما اذا مخففة تعتبر العقوبة
 الشــكوى تحریـك یخـص فیمـا امـا.  ســنوات ثـالث الـى سـنتین مـن بــالحبس الجـرائم هـذه مثـل علـى
 مـن آخـر بمعنـى ، الرابعـة الدرجـة حتى المجرمین احد صهر او قریب من شكوى على بناء فتتم

 مــن النســاء تمكــن لعــدم واضــح تمییــز فــي ، الــذكور االقــارب هــم الشــكوى بتحریــك الحــق یملــك
 االعتــداءات عــن الكشــف تــم اذا جزائیــا مســاءلتهن وتجــري بــل ، الجــرائم مــن النــوع هــذا تحریــك

ــدركین.  القانونیــة الســن الضــحیة بلــوغ بعــد عنهــا وابلــغ االســرة داخــل تحــدث التــي الجنســیة  هنــا مُ
ُجبر مما ، االسر تماسك وعلى االجتماعیة البیئة على الجرائم هذه تأثیر  األم كثیـرة احیـان وفي ی



 تماســك" علــى وللحفــاظ الطــالق مــن خوفــا والســكوت الرضــوخ الــى زوجهــا المجــرم كــان حــال فــي
 بنیـة اثر هو كما ، الضحیة حساب على واالخوة االبناء من الذكور على الحفاظ او/و ،" االسرة

 الـــى یســـتندون باألغلـــب الجـــرائم هـــذه مرتكبــي ان حیـــث ، الفـــرد علـــى والتقالیـــد العـــادات منظومــة
 الجـرائم هـذه لمثـل التطـرق لعـدم المجتمـع یـدفع ممـا ؟..النسـاء من یملكوا بما باالستمتاع احقیتهم

 حبیســـة فتبقـــى - القـــانون أو الشـــرطة الـــى القضـــیة وصـــول حـــال فـــي - القـــانوني بالمســـتوى اال
 هـــذه تســـببه مـــا عـــن النظـــر وبغـــض ، واخالقـــه جتمـــعالم هیبـــة علـــى للحفـــاظ االســـود الصـــندوق
 یـتم الحـاالت من كثیر وفي ، المجتمع مع التفاعل على وقدرتها الضحیة نفسیة على االنتهاكات

 لمثـل والمجتمعیـة القانونیـة التوابـع مـن الـذكور لحمایـة" الشـرف" قضایا مسبب تحت الضحیة قتل
 . االنتهاكات هذه

 الجــاني یعاقــب حیــث ، لالنثــى بــاالكراة المواقعــة جــرائم المــواد تضــمنت:  االغتصــاب جــرائم    
 ســبع عــن العقوبــة تقـل وال ، المؤقتــة الشــاقة االشـغال مــع ســنوات خمــس عـن یقــل ال بمــا بـالحبس
 تســــتطیع ال التـــي االنثـــى او ، عمرهـــا مـــن عشـــرة الخامســـة تـــتم لـــم الضـــحیة كانـــت اذا ســـنوات

.  العمــر مــن عشــرة الثانیـة الضــحیة تــتم لـم اذا ســنوات خمســة عـن العقوبــة تــنقص وال ، المقاومـة
 هـو الرجـل ان اعتبرت حیث ، المرأة لصالح التمییز مبدأ على قامت المواد هذه ان المالحظ من
 تكـون فهنـا رضـاه دون للرجـل المـرأة مواقعـة حـال فـي انـه حـین فـي ، باالغتصـاب یقـوم مـن فقط

  كما ، السائدة المجتمعیة المفاهیم منظومة الى استنادا ، اغتصاب ولیس عرض هتك هي الحالة
 الجنسـي العنـف انـواع اشـد تشـكل والتـي الواقعـة الجـرائم مسـتوى مع یتناسب ال العقوبات حجم ان

 مــن الزوجــة المــواد اســتثنت.  وانســانیتها لكرامتهــا صــارخ وتعــدي المــرأة ضــد والجســدي والمعنــوي
 المــرأة لوضــع اهمیــة اعطــاء دون ، بــذلك الحــق للــزوج یعطــي الــزواج عقــد ان بــافتراض الجریمــة
 حســب آثارهــا تختلــف ال والتــي ونفســیة، جســدیة آثــار مــن الجریمــة هــذه تلحقــه ولمــا ، ورضــاها
 . للمراة الزواجي الوضع



 توقــف:  باالغتصــاب المتعلقــة الجــرائم علــى المالحقــة فــي الحــق واســتعادة المالحقــه ایقــاف    
 المعتــدى وبــین..  الــواردة الجــرائم احــدى مرتكبــي بــین صــحیح زواج ُعقــد اذا" القانونیــة المالحقــة

ــق بالقضــیة حكــم صــدر واذا ، علیهــا  فــي حقهــا العامــة النیابــة تســتعید كمــا.. " العقــاب تنفیــذ عّل
 خمـــس وانقضـــاء الجنحـــة علـــى ســـنوات ثـــالث انقضـــاء قبـــل العقوبـــة تنفیـــذ وفـــي الـــدعوى مالحقـــة
 فرصة ذلك في ان المؤكد من.  مشروع سبب دون طالقب الزواج انتهى اذا الجنایة على سنوات
 بســتر یصــان والمــرأة العائلــة شــرف ان مفهــوم یرســخ كمــا ، العقــاب مــن للهــروب للجــاني مریحــة
 جریمـة عـن فداحـة تقـل ال اخـرى بجریمـة وكرامتها انسانیتها ومنتهك غریمها من وتزویجها المرأة

 . االغتصاب

َحــل العــذر      المجتمعــات فــي الشــرف مفهــوم لمنشــأ تفســیره" لبیــب ســامي" المفكــر یطــرح:  المُ
 اي تتكـون وال ، ومصـلحة حاجـة لتحقیق هو سلوك او قیمة اي منشأ ان ویرى ، عامة االنسانیة

 مصــالح اصــل مــن جــاء مــثال الشــرف فمفهــوم..  وحاجــة غایــة بــدون ذاتهــا مــن ســلوكیة مفــردة
 یعتبرونهـا العشـیرة خـارج مـن وتتـزوج تحـب التـي فـالمرأة ، لذلك سبیلها في او ، للخطر تعرضت

 الخشـیة بـل ، أحبـت كونهـا لـیس والشـرف العار لفكرة الخالق الحقیقي السبب ولكن ، للعار جالبة
 انتــاجي وعــاء هــي المــرأة فهــذه..  االجتمــاعي رصــیدها مــن وخصــم ، الجماعــة قــوة انهــاك مــن

 اطــار عــن فخروجهــا ، مســتقبال القبیلــة الــى تضــاف انتــاج وقــوة رصــید ســیكونون الــذین لالطفــال
 لـذلك ، منافسـة اخـرى جماعـة لرصـید انتاجیـة واضـافة الجماعة من حقیقي خصم یعني الجماعة

 وتوریــث تصـدیر لیـتم تضــررت، التـي المصـالح علـى بنــاء االكبـر الجـد مــن والثـورة الغضـب جـاء
 الرئیســي الســبب نســیان ویــتم ، المســتقبل الــى الماضــي الحــدث بیئــة مــن والحمیــة الغضــب هــذا

 صور تراكم من مفرداتها استمدت وتربیة ثقافة سوى الوعي في یتبقى فال ، والثورة للرفض الدافع
 فـي المعلـق الشـرف بمفهـوم الالحقـة االجیـال فـي الصورة لتُختزل االوائل، واالجداد اآلباء لغضب



 مصـــلحة عـــن الحقیقـــي الباحـــث ، االول الجـــد مـــع األصـــلي الســـبب یبقـــى ولكـــن..  المـــرأة رحـــم
كتب عندما التاریخ". (القبیلة ُ دون ی ُ  ).لصوص لحفنة وی

ُسمى ما قضایا مع القانون تعامل كیفیة اما      القـانون معالجـة المـادة تضـمنت فقـد ، بالشرف ی
 عـن الـدفاع ذریعـة تحـت ضـدهن الموجهـة للجـرائم اباحـة مـن منحتـه مـا خـالل مـن ، النساء لقتل

 حـال محارمـه احـدى او زوجتـه فاجأ من المحل العذر من یستفید" على نصت عندما ،" الشرف"
" و" احـدهما او كلیهمـا ایـذائهما او جرحهمـا او قتلهمـا علـى واقـدم آخـر شـخص مـع بالزنـا التلبس
 او محارمه احدى او زوجه فاجأ اذا المخفف العذر من االیذاء او الجرح او القتل مرتكب یستفید
 بالمـادة جـاء المحـل للعـذر القـانون وبتعریـف" مشـروع غیـر فـراش على آخر مع اخواته او فروعه
 حـین فـي ، بارتكابه قام الذي المجرم الفعل على عقاب اي من المجرم اعفاء القانون من تسعین
 وبحسـب عنها تقل اخرى بعقوبة المجرم الفعل على المقررة العقوبة استبدال المخفف العذر یعني
 الشــاقة االشــغال او االعــدام عقوبــة تحویــل علــى نصــت والتــي القــانون مــن وتســعون ســبعة المــادة
 ، المخفـف العـذر مـن لالسـتفادة كنتیجـة االقـل علـى سـنة الحـبس الـى المؤبـد االعتقـال او المؤبدة
تـیح الحـال واقـع ان اال ، بالزنـا التلـبس حالـة وجـود شـرط مـن القـانون علیـه اتـى ما ورغم ُ  للرجـل ی

 حملـت ذلـك ومع ، الجرائم لمعظم الحقیقیة االسباب عن النظر بغض ، المواد هذه من االستفادة
 ، الحیــاة فــي لحقهــا صــارخ وتعــدي وانتهــاك المــرأة علــى الواقــع للتمییــز ترســیخ طیاتهــا فــي المــادة
ـتح لـم الـذي االمـر ، المحـل العـذر مـن االسـتفادة لـه وسـمحت للرجـل اباحـت حـین ُ  فـي ، للنسـاء ی
 مطلـوب والـذي ، لمجتمعاتنـا الثقـافي والمـوروث المفـاهیم ضـمن الشـرف لمفهـوم تكـریس من حالة
 عـام الصـادر الرئاسـي المرسـوم ورغـم.  اعبـاؤه وتحمـل عنـه الدفاع فقط وعلیهن حمله النساء من

) 18( المادة من وجزء ، الساري العقوبات قانون من 2و1 بفقرتیها) 340( المادة بالغاء 2011
 علــى تــنص والتــي) 98( المــادة یطبــق زال ال القضــاء ان اال ،) العائلــة بشــرف یســمى( مــا حــول

 عمـل عـن نـاتج شـدید غضـب بصـورة علیهـا اقدم الذي الجریمة فاعل المخفف العذر من یستفید"



 قتـل دعاوى تكییف یتم التي المادة وهي"  علیه المجني اتاه الخطورة من جانب وعلى محق غیر
 مــن النــوع هــذا مرتكبــي علــى عقابیــا قانونیــا مانعــا یشــكل لــم الــذي االمــر ، اساســها علــى النســاء
 . الجرائم

 الشخصــیة االحــوال قــانون ، والالمســاواة التمییــز معــالم فیهــا تتجلــى التــي للقــوانین آخــر مثــال    
 :الفلسطینیة الضفة في به والمعمول 1976 لعام 61 رقم

 للجـدل اثـارة القـوانین اكثـر من واالسالمي العربي عالمنا في الشخصیة االحوال قوانین تعتبر    
 بظاللـــه یلقــي ممـــا ، الخاصــة وعالقاتهـــا جوانبهــا فـــي واالســرة المـــرأة لحیــاة وتنظیمـــه الرتباطــه ،

 المـرأة قضایا ان یؤكد مما ، والتنمیة العامة الحیاة في مشاركتها ومدى المرأة حیاة على وتأثیراته
 وضـع علـى بینهـا فیمـا تؤثر متكاملة مجموعة باعتبارها ، بعضها عن وتجزئتها فصلها یمكن ال

 . تأخرها او المجتمعات وتقدم تطور مستوى صیاغة في مشاركتها ومدى مجتمعاتها في النساء

 ، الســلطة دخــول بعــد مــا خاصــة ، حــادة نقاشــات القــانون هــذا اثــار الفلســطینیة الحالــة وفــي    
 مـع یتوافـق بنسـق القـوانین مجمـوع وسن صیاغة یعید ان علیه كان تشریعي مجلس اول وانتخاب
علـي ویكـرس ، والرجــل المـرأة بـین مــا والمسـاواة االنسـان حقـوق ُ  العالقــة فـي المواطنـة قیمــة مـن وی

 ارادة وجـــود بعـــدم عالقـــة لهـــا ألســـباب ، المشـــرّع عنـــه عجـــز الـــذي االمـــر ، والدولـــة القـــانون مـــع
 واحــدة لجنتــین تشــكیل بــرغم ، التقلیدیــة الدینیــة والفئــات العــام الــرأي باثــارة الرغبــة وعــدم سیاســیة
 الشـرعیة المحـاكم مـن قضـاة اللجـان ضـمت ، القـانون لهـذا صـیاغة لوضع بغزة واالخرى بالضفة
 االســالمیة الشــریعة احكــام الــى القــانون مشــروع اســتند ، والشــریعة الحقــوق فــي جامعــات واســاتذة

 ، نصوصـه فـي المـرأة ضـد والتمییـز الغـبن ازالـة صـورة اظهار من عنه المدافعون اظهره ما رغم
 مـن االهلیـة سـحب"  الـزواج فـي الوالیـة وقانونیـة شـرعیة علـى اكـد حـین الواقع یجافي الذي االمر
 اعطائهــا دون بــه االولــى الزوجــة اعــالم اشــترط حینمــا الزوجــات تعــدد قضــیة شــكلیا وقیــد" المــرأة



 هیئتــه كانــت اذا عشــرة الثامنــة یــتم لــم مــن تــزویج للقاضــي واجــاز ، الــرفض او القبــول فــي الحــق
 والموافقــة بــالحكم الحــق للقاضــي واعطــت المبكــر الــزواج شــرعت المســودة تكــون بــذلك ، مكتملــة
 ومـــدى لطفولتهـــا اعتبـــار دون الفتـــاة وشـــكل مظهـــر علـــى حكمـــه خـــالل مـــن الـــزواج هـــذا علـــى

 مـا علیـه كـان كمـا الحـال وبقـي ، والعقلیـة الصـحیة الجسـمیة الـزواج مسؤولیات لتحمل استعدادها
 . المنشأ بلد في تعدیله تم قانون الى باالحتكام السلطة دخول قبل

 درجـة كمـواطن المـرأة مع تتعامل والتي التمییزیة النصوص من كبیرة مجموعة القانون یحمل    
 والقـــانون االســتقالل اعــالن وثیقـــة فــي جــاء مــا مـــع تمامــا وتتنــاقض ، والطفـــل الرجــل بعــد ثالثــة

 المسـاواة لمبـدأ ترسـیخهم من ، الدولیة والمعاهدات باالتفاقات جاء ما ومع ، الفلسطیني االساسي
 . التمییز وعدم

 وقـد عـاقالن الخاطبـان یكون بأن الزواج آهلیة اشتراط تحدید على القانون جاء:  الزواج سن    
 عشـرة الخامسـة اكمـل قـد كـان مـن بـزواج یأذن ان للقاضي االستثناء اجازة مع عشرة الثامنة اتما
 لهــذه القضـاة قاضـي یصـدرها تعلیمــات بمقتضـى اسسـها یحـدد مصــلحة هنـاك كـان ان عمـره مـن

 الفتیــات لتــزویج القــانون علــى بالتحایــل لألهــل الفرصــة اعطــى قــد المشــرع یكــون وبــذلك.  الغایــة
 عــادات مـن بـالمجتمع ترسـخ مـا مـع انسـجاما االسـرة تكـوین ومسـؤولیات یتناسـب ال بسـن القُّصـر
 یتحصـنون انهـم یعتقـدون مخـاطر لـدرء السن بهذا الفتیات تزویج بأفضلیة دینیة وتفسیرات وتقالید
 حیاتهــا ســنین امضــت التــي الفتــاة" ان یاســین علــي بــو یــرى ، الــزواج مــن النــوع هــذا بمثــل منهــا

 معـین نمـط علـى وتعـودت الكثیـر الشـيء الخـارجي العـالم عن تعرف ال ، اهلها منزل في االولى
 تحــت علیــه وتوافــق العــریس یأتیهــا عنــدما ، محــددة وعالقــات ظــروف مــع وتأقلمــت ، الحیــاة فــي

 لیلــة بــین فجــأة نفســها ســتجد ، قبــل مــن تــره ولــم ، شــيء كــل عنــه تجهــل وهــي ، العائلــة ضــغط
 قــد ، الحیــاة ونمــط والوجــوه والخصوصــیة بالعالقــات ، كلیــا جدیــد عــالم الــى انتقلــت قــد وضــحاها



 ال ان فتجــد ، الجدیــد الواقــع مــع التــأقلم ســیطالبونها الجــدد اهلهــا ولكــن ، االمــر بدایــة فــي تُصــدم
 واظهــار انفعاالتهــا وكبــت ، داخلهــا فــي صــرخاتها دفــن والــى المســایرة الــى فتلجــأ ذلــك، مــن مفــر

 احـد علـى یخفـى یكـاد فـال ،) المحـرم الثـالوث" (والقهـر المعانـاة وراءه یخفـي الذي المبتسم وجهها
 ، المبكـــر الـــزواج جـــراء االنثـــى علـــى الضـــارة الســـلبیة والصـــحیة واالجتماعیـــة النفســـیة التـــأثیرات

 واعاقـة االنجـابي المـرأة لـدور تكـریس مـن فیـه لمـا والتنمیـة المجتمـع علـى السـلبیة لتأثیراتـه اضـافة
 دون العـــام المجـــال فـــي مشــاركتها لتصـــبح ، للفتـــاة المعرفیـــة االمكانــات وتنمیـــة مهـــارات لتطــویر
 والعمـل بـالتعلیم كحقها المواطنة حقوق لباقي االنثى ممارسة یعیق كما ، والنشط الفعال المستوى

 ، العقوبــات لقـانون اضـافة بهــا المعمـول والتجاریـة المدنیــة القـوانین مجمـوع مــع القـانون تنـاقض. 
 واعیـــین وغیـــر مســـؤولین غیـــر كأحـــداث عشـــرة الثامنـــة ســـن دون االشـــخاص مـــع تتعامـــل والتـــي

 المجتمع لنواة تأسیس من یحمله بما الزواج عقد اعتبار والمبرر المعقول غیر ومن ، لتصرفاتهم
 . والتجاریة المدنیة القوانین باقي عن منزلة ودون اهمیة ذات غیر" االسره"

 ألخــذ مؤهلــة وغیــر وعــاجزة قاصــرة انهــا علــى المــرأة مــع القــانون تعامــل:  الــزواج فــي الوالیــة    
 او ، عمــرا یصــغرها كــان لــو حتــى الــذكر مــن والیــة او وصــایة دون الخاصــة حیاتهــا فــي قراراتهــا
 وامكانیـــات بقـــدرات التشـــكیك مـــدخل مـــن ، العلمیــة ودرجـــاتهم والثقافیـــة المعرفیـــة قـــدراتهم تفاوتــت

 النسـاء بـین فیمـا القـانون ومیـز ، وانسانیتها وكرامتها لحقوقها استغاللها سوء من والتخویف المرأة
 ممـا الـرغم علـى ، الثیـب المـرأة عـن ورفعهـا ، والقاصـرة البكر للفتاة اشترطها حین الوالیة بوجوب

 عــن هنــا والكــالم االقــل علــى المفتــرض مــن كــان والتــي الدینیــة المــذاهب بــآراء اخــتالف مــن جــاء
 وصــلت ولمــا لعصــرنا واقــرب ایســر هــو بمــا االخــذ ، الشخصــیة االحــوال لقــانون دینیــة مرجعیــات

 التصـرف فـي الحـق العاقلـة البالغـة للمـرأة ان الحنفـي المـذهب جـاء فقد ، والمجتمعات النساء الیه
 فــالمرأة اإلنشــاء حیــث مــن العقــود كبقیــة الــزواج عقــد ان وبمــا ، اهلیتهــا لكمــال افعالهــا ســائر فــي

 وذلـك العقـد هـذا تكـوین فـي الغیـر توكل ان لها كما نفسها تزوج ان فلها االهلیة كاملة فیه تعتبر



 فـي والرجـل المـراة اهلیـة بـین یفـرق نـص یـرد لـم دام ما بینهما فرق ال اذ البالغ العاقل على قیاسا
 او المـرأة والیـة تمنـع التـي االفكـار هـذه" ان الجانب هذا في السعداوي نوال.د ترى.  العقود سائر
 الظـروف عـن مختلفـة واقتصـادیة واجتماعیـة سیاسیة ظروف نتاج كانت المسلم غیر الرجل والیة
 الدولـة رئـیس او مـثال القاضـي وظیفـة تعـد فلـم ، تغیـر قـد الوالیـة مفهوم ان..  الیوم نعیشها التي

 العلـم سـلطة وحـده یملـك كـان الـذي ، االمـام او الخلیفـة او النبـي وظیفـة مثـل الوالیـة تحـت تندرج
 هـــذه توزعـــت لقـــد ، شـــيء وكـــل والقضـــاء والتشـــریع واالجتهـــاد والرؤیـــة بـــاهللا واالتصـــال والمعرفـــة
 النــاس بــین تســاوي التــي الدســاتیر وظهــرت ، الحدیثــة الدولــة فــي متعــددة اجهــزة علــى الســلطات
 حق من محرومة تزال ال بالدنا في المرأة لكن.  العقیدة او الجنس او الطبقة عن النظر بصرف
 من محرومة تظل ذلك مع الموت من االرواح تنقذ طبیبة او وزیرة تكون ان لها ویمكن ، الوالیة
 بعـد ، الوالیـة لهم تكون ان المسلمین غیر الرجال حق من اصبح وقد.  االسرة داخل الوالیة حق
 النسـاء ان اال ، االسـالمیة البالد من عدد في واالقتصادیة واالجتماعیة السیاسیة قوتهم زادت ان
 ).واألخالق والدین المرأة عن" . (النسب حق وال الوالیة حق على بعد یحصلن لم بالدنا في

 الــذي المــرأة ذات ان ، فلســطین فــي للقــوانین تبعــا النســاء تعیشــه الــذي التنــاقض نــرى وكمــا    
مثلهــا مــن اختیــار علــى القــدرة الحصــر ال المثــال ســبیل علــى االنتخابــات قــانون منحهــا ُ  بمواقــع ی
 لها الترشح في المشاركة عبر المواقع تلك على ایضا المنافسة خالله من وتمكنت ، القرار صنع

 او الــبالد شــؤون ادارة فــي حقــا للمــرأة القــانون یمــنح ان المعقــول غیــر ومــن الممكــن غیــر فمــن ،
مثلها من اختیار ُ  اهلیتهـا مـن االنتقـاص خـالل مـن بحیاتهـا قرار اتخاذ عن قاصرة وهي ذلك في ی

 المـرأة لقیمـة اضـافة مـن الثقـافي وبـالموروث بـالمجتمع ترسـخ عمـا عوضـا.  الرجل مع ومساواتها
 . زوجها الى علیها الوصایة نقل في دورهم لیمارسوا وعزوتها ولیها بوجود



 ، مجتمعاتنـا فـي للجـدل اثـارة المواضیع اكثر من الزوجات تعدد قضیة تعد:  الزوجات تعدد    
 فـــي تحمــل فهـــي ، المجتمــع علـــى ســلبیة واقتصــادیة اجتماعیـــة آثــار مـــن تتركــه مـــا جانــب فــالى

 لفلسـفة االحتـرام قـیم دون الرجـل یمارسـه ، المـرأة ضـد واالیـذاء والعنـف القهـر انـواع ابشـع طیاتها
 اسـتند ، المـرأة وكرامـة انسـانیة یحتـرم بنسـق واسـتمراریتها اسـتقرارها وتقدیس واحترام االسر تكوین

 رغــم ، الزوجــات لتعــدد تشــریع مــن بــالقرآن جــاء مــا الــى الشخصــیة االحــوال لقــوانین المشــرعون
 االزهـر جامعـة فـي االسـتاذ ایـد ، الزوجـات تعـدد وشـرعنة لمفهـوم واالجتهـادات التفسیرات تناقض
 منعــه بـل الزوجــات تعـدد تقییــد علـى یــنص ومـدروس عــادل قـانون صــدور السـایح احمــد الـدكتور

 واوالدهـم الـریح مهـب فـي اسرهم ویتركون الزوجیة المسؤولیة یقدرون ال الذین االزواج بعض عن
 الـذي التعـدد انمـا ، اصال االسالمیة الشریعة في الزوجات تعدد یسمى ما یوجد ال النه" للضیاع
 كثیـر یفعـل كمـا ، بـالمطلق التعدد ولیس فقط الیتامى امهات في تعدد هو االسالم شریعة اباحته

 وانمــا عنــدي مــن لــیس الكــالم وهــذا االیتــام امهــات غیــر او باالبكــار یتزوجــون الــذین االزواج مــن
 مثنــى النسـاء مــن لكـم طــاب مـا فـانكحوا الیتــامى فـي تقســطوا اال خفـتم وان" بقولــه تعـالى اهللا قـرره

 الخطـورة مـن ان" شـحرور محمـد. د اورد السـیاق هـذا وفـي)". 3 آیـه النسـاء سورة( ورباع وثالث
 االساسـي المحـور عـن الیـوم التعددیـة مسـألة نعزل ان االسریة العالقات خالل من المجتمع على
 ترســخ مســألة منهــا ونجعــل ، الیتــامى محــور وهــو ، بالتعددیــة االلهــي االمــر علیــه ارتكــز الــذي

 محــارب غیـر مجتمـع فـي ، وربـاع وثـالث مثنـى شــاء متـى بـالزواج الرجـل یـد وتطلـق ، الذكوریـة
 فقهـاء بعـض یفعـل كمـا نبتـدع ان االكبـر الخطـورة ومـن ، باإلنـاث الـذكور عدد تقریبا فیه یتوازن
 ، آخـر حینـا مضـحكة ، حینـا ركیكـة عنـاوین تحـت بـأربع الـزواج له تسوغ للرجل مبررات ، الیوم

 ).الزوجیة التعددیة -مقالة" . (االحیان كل في ظالمة

 ومـا والسـكن باالنفـاق تحقیقه شرط على جاءت والتي وتفسیراته العدل بمفهوم یتعلق فیما اما    
 علــى قائمــة اجتماعیــة مؤسســة مــن االســر تكــوین فلســفة یحــول فهــو ، مادیــة امــور مــن ذلــك الــى



 الجنسـي للتفریـغ واداة ، باالنفاق العدل اساسها اقتصادیة مؤسسة الى ، واالستقرار والوئام المحبة
 .الرجل لنسل وحاضنة

 شـرعت والتـي الضـفة فـي بـه المعمـول الشخصـیة االحـوال قـانون فـي المـادة بمنطوق جاء ما    
 مــن للرجـل بمنعهـا العقــد شـروط بنـد ضـمن شــرط تضـمین للزوجـة الحــق واعطـت الزوجـات تعـدد

 الــزواج عقــد خــالل مــن للرجــل بتقییــدها للمــرأة الحــق هــذا اعطــت المــادة فطالمــا ، علیهــا الــزواج
 یــتم عنــدما خاصــة.  القــانون نصــوص عبــر ذلــك یــتم ان فــاالحرى ، بــأخرى الــزواج مــن ومنعــه
 ویصـورها الخیانة من والمرأة للرجل وحمایة العنوسة من المرأة لحمایة مدخال وكأنها عنها الدفاع

 ومتناسـین ناسـین ، الرجـل واجبـات من وواجب المرأة حقوق من حق انها على ، عنها المدافعون
 رفـض ، والمجتمـع واالسـرة المـرأة علـى وضـارة سـلبیة تأثیرات من الزوجات تعدد تشریع یسببه ما

 قـال حـین فاطمـة ابنتـه غیر بإمرأة بزواجه طالب ابي بن علي طلب ، محمد الرسول علیها بناءاً 
 عنف من اخریات او اخرى من الزواج یسببه ما على اعتراف هذا ،" آذاني فقد فاطمة آذى من"

 االحـــــوال قـــــانون لوالیـــــة الخاضـــــعات النســـــاء جمیـــــع علـــــى المشـــــرعون ارتضـــــاه ، النســـــاء علـــــى
 .الشخصیة

 بوجــوب القاضــي االداري التعمــیم صــدر الزوجــات بتعــدد الرجــل حــق لتجمیــل محاولــة وفــي    
 بأنــه الثانیـة الزوجـة یخبـر وان ، ثانیـة مـن یتـزوج ان الـزوج نـوى حـال فـي االولـى الزوجـة اخبـار"

 . والرفض باالعتراض الحق المرأة منح دون االبالغ على التعمیم اقتصر ،" اولى من متزوج

 فـي االخـرى الحلـول من اي فشل حال في االزواج بین منطقیا حال الطالق یعتبر:  الطالق    
 ألطرافـــه بالنســـبة اهمیتهـــا الطـــالق وتبعـــات آثـــار وتشـــكل ، واســـتمراریتها االســـر اســـتقرار ضـــمان
 فـي خاصـة واقتصـادیا مجتمعیـا حدوثه من المتضررین اكثر باعتبارهم واالطفال الزوجة وخاصة

 تدعمــه ، ومنزلهــا زوجهــا ورعایــة خدمــة فــي عمرهــا امضــت قــد منــزل ربــة الزوجــة كانــت حــال



 مبـررات دون احیانـا الطـالق الرجل قرار بمجرد فتعود ، االسرة واوضاع اوضاعه لیطور وتسانده
 لهـا المسـؤولیة وتحمیـل عنـف مـن المصطلح یحمله وما مطلقة لقب حاملة اسرتها الى اسباب او

 واضـح تمییز في القانون كما والتقالید العادات تعاملت فقد.  االسرة اوضاع الیه وصلت ما على
 قیـود دون الطـالق فـي حقـه ممارسـة فـي للرجـل المطلـق الحـق مـن تبـدأ ، والزوجـة الـزوج بـین ما

 امـرا منـه تجعـل وقیـود شـروط ضـمن اال به المطالبة للمرأة یحق ال بینما یرغب الذي الوقت وفي
 دهــالیز فــي المــرأة بهــا تمــر صــعبة اجــراءات مــن الطلــب هــذا یرافــق لمــا اضــافة ، المنــال صــعب

 ومـــع الحـــق هــذا بممارســـة والتعســف االســـتبداد للرجـــل یتــیح ممـــا ، التقاضــي واجـــراءات المحــاكم
 منفـردا ، الطـالق بعد ما المرأة منها ستعاني التي واالقتصادیة المجتمعیة للصعوبات التام ادراكه

 ممتلكـــات مـــن للعائلــة تـــوفر بمـــا وخاصــة الزوجیـــة العالقــة بـــه واثمـــرت نــتج بمـــا - الــزوج اي -
صــاحبة نفقــة مــن علیــه تحصــل مــا للزوجــة لیتبقــى ، وامــوال  مــن تحایــل لحــاالت االغلــب علــى مُ
 رغـــم و.  الفتـــات علـــى بعـــدها المـــرأة لتحصـــل ، النفقـــة دفـــع امكانیتـــه بعـــدم القـــانون علـــى الـــزوج

 ایقــاع یجــوز ال"  فیــه جــاء اداري بتعمــیم جــاءت والتــي الطــالق حــالت لضــبط التجمیلیــة الخطــوة
 هـــذه ان اال" . یخـــالف مـــن علـــى شـــیكل 500 غرامــة وفـــرض الشـــرعیة المحكمـــة خـــارج الطــالق
 .الرجل مع ومساواتها المرأة حقوق حمایة مستوى ودون بكثیر اقل جاءت الخطوة

 الثقـــافي المـــوروث مجموعـــة عـــن االرث بقضـــایا نصوصـــه فـــي القـــانون یتمـــایز لـــم: المیـــراث    
 االسـرة علـى االولـى مسـؤولیته علـى والتأكید الرجل لسلطة بتكریسه ، الدیني التشریع من المستمد

 وجـود حـال فـي واالطفـال الزوجـة نصیب بین ویمیز ، الرجل حصة نصف المرأة یعطي حیث ،
 وشـــقیقات اشـــقاء عـــن المیـــراث الـــذكر الطفـــل یحجـــب حیـــث ، الـــذكر لصـــالح ایجابیـــا ذكـــر طفـــل

 حصــة نصــف لألنثــى حــدد القــانون ان ورغــم.  االنثــى الطفلــة بــه تقــوم ال الــذي االمــر ، المتــوفي
 بعـدم باسـتغفالهن امـا الحـق هـذا مـن النسـاء معظـم حرمـان یـتم العملیـة وبالممارسـة انه اال الذكر
 مـن خـوفهن او إلحـراجهن اسالیب من علیهن یمارس لما اضافة ، للمیراث الحقیقیة القیمة تحدید



 بـدافع للنسـاء قتل جرائم ترتكب واحیانا ، االسریة الروابط على بالمحافظة ورغبتهن العائلة خسارة
 فـي حقهـا مـن المـرأة حرمـان واالسـاس الفعلـي مبـرره ویكـون العائلـة شـرف یسـمى ما على الحفاظ

 بــه جــاء مــا ورغــم ، العائلــة نطــاق ضــمن االرث علــى للحفــاظ الــذكور مــن محاولــة فــي المیــراث
 مـن شـهور اربعـة مـرور بعـد یـتم بـان وذلـك والتخـارج، االرث بحصـر یتعلق فیما االداري التعمیم
 قضـــیة ان اال ، للتركـــة الحقیقیـــة بالقیمـــة الورثـــة واعـــالم الحقیقیـــة التركـــة تقـــدیر یـــتم وان ، الوفـــاة

 فـي للمـرأة حـق مـن القـانون به جاء بما بدایة ، وُعرفا قانونا الجدلیة القضایا من زالت ال المیراث
 المعـیالت النسـاء نسـبة ان حیـث الحـالي واقعنـا مـع یتعارض الذي االمر ، بالمیراث حقها نصف
 احـــد المیــراث ان اعتبــار علــى المهمــة القضــایا مـــن اقتصــادیا لتمكیــنهن النســاء وحاجــة ، یتزایــد

 الـتمكن من المرأة حارمي لتجریم رادعة قانونیة حمایة وجود لعدم اضافة ، لذلك المهمة المداخل
 . المیراث في حقها من

 وتطبیقها بالقوانین االلتزام معوقات    

 ، ومســـاواتها المـــرأة تحـــرر كقضـــیة مهمـــة قضـــیة ونحلـــل ننـــاقش ونحـــن بمكـــان االهمیـــة مــن    
 المجتمعیـة ومساواتها مكانتها تطور امام الوقوف شأنها من التي والمعیقات االسباب الى التطرق

 والـدین ، بـالمجتمع المهـیمن الثقـافي والموروث والتقالید العادات منظومة تشكل والتي ، والقانونیة
 مجتمعـات بنـاء فـي االسـاس وحجـر الحقـوق مجمـوع علـى تأثیرا واكثرها اهمها السیاسي واالسالم
 علـى والرجال للنساء الجمعي الذهن في ترسخت ودینیة مجتمعیة قداسة من تحمله لما ، ذكوریة

مات مــن اصــبحت حتــى ســواء حــد  حریتهــا المــرأة تــدفع ، تُمــس ان یجــوز وال یجــب ال التــي المســّل
 یعـــود الشخصــیة واالحــوال العقوبـــات كقــانوني البائــدة القــوانین اســـتمرار ان ، لهــا ثمنــا وانســانیتها

هـا أتـت المجتمـع داخل الرجعیة التحوالت وكأن معها المجتمعي للتعایش اساسا  هـو واألسـوأ.  أُكُل
 إن.  مفجـع شـيء وهـذا ، بهـا والتسـلیم القـوانین تلـك مـع الثقـافي والمسـتوى الیسـاریة القوى تعایش



 حقـــوق ألبســـط مهینـــة رجعیـــة قـــوانین مـــع التعامـــل وقـــف بهـــدف دیمقراطیـــة معـــارك خـــوض عـــدم
 التقـدم رایـات تحـت العـاملین لكـل كبیـرة إدانـة یشـكل المنشـأ، دول عنها تراجعت قوانین ، االنسان

 كمــا الســلبي الرجعــي المســتوى فــي نتــائج الــى یــؤدي معــارك خــوض ان ثبــت وقــد.  والدیمقراطیــة
 النصـوص بعـض تجمیـد الى ایجابا األخرى الجهة في ویؤدي دائما السیاسي االسالم ویفعل فعل
 ومطالبهـا لحقوقهـا المتنكرة - المرأة اي - هي تكون واحیانا" . برادعیة آیة الفتاة قتل جریمة بعد

 النظـرة هذه وتجدید بتكریس وتقوم وامكانیاتها بدورها ایمانها وعدم لذاتها وبنظرتها للرجل بتحیزها
 والخطــاب المــرأة طمــوح بــین مــا فالتنــاقض"  المجتمــع مــع وعالقتهــا لألجیــال تربیتهــا خــالل مــن

د ، لقهرها المخصص الذكوري  في وتتقوقع ذاتها على تنكفيء جعلها مریرا نفسیا صراعا لدیها وّل
 واالمومـة االنوثـة عـن المتخلفـة االنانیـة مفاهیمـه كـل فیهـا زج ، الرجـل مقـاس علـى خاصـة بوتقة

 الغنـي عبـد". (المفـاهیم هـذه مـع وتأقلمـت فكریـا اسـتلبت حتـى..  الزوجیة وواجبات المرأة وطبیعة
 )العربیة الشخصیة نقد-سالمة

 لمنظومــة تكـون مــا عـادة الغلبــة ان اال ، احیانـا للنسـاء المنصــفة القـوانین بعــض وجـود ورغـم    
 بتجدیـــد بالـــذات هـــي تقـــوم والتـــي المـــرأة لواقـــع وتكـــریس دونیـــة مـــن تحملـــه بمـــا والتقالیـــد العـــادات
ُشـــكل ممـــا ، ألطفالهـــا تربیتهـــا خـــالل مـــن لهـــا وتكـــریس  الخطـــوات بـــرغم تطـــور اي امـــام عائقـــا ی
 للعمــل وخــروجهن الفتیــات بتعلــیم ازدیــاد مــن نلحظــه مــا عبــر بــالمجتمع المشــهودة جــدا البطیئــة
 تطـویر في واثره وفلسفاته مفاهیمه في التغییر هذا حجم نقاش في الدخول دون العریض باالطار
 والتــي ، والتابوهــات بالمحرمــات اكثــر عالقــة لهــا التــي تلــك وخاصــة ، االخــرى الحقــوق منظومــة
 فـي للحكـم السیاسي االسالم حركات صعود مع الحاضر بالوقت مریرا وصراعا نضاال سنخوض
 نطمـح مـا علـى وخطورتهـا االخالقـي بالجانـب المرتبطـة المتخلفـة الفتـاوى وازدیـاد العربیة المنطقة

 إلعادة منها محاولة في ، بالمرأة یتعلق ما كل تحریم على ستركز والتي ، ومجتمعات كنساء له
 بتــونس الغنوشــي عنهــا اعلــن التــي التصــریحات أولــى مــن جلیــا ذلــك وبــدا ،" الحــریم ثقافــة" انتــاج



 ومشــاریع ، الزوجــات تعــدد قضـیة حــول الخطابــة منصـة اعــتالئهم فــور یـابلیب الجلیــل عبــد والسـید
 ، الحقـا االوضـاع الیه ستؤول عما كنموذج المصري الشعب مجلس في نقاشها یتم التي القوانین
 الخلـف إلـى سـتكون الـدول بهـذه النسـاء وضـع علـى تغییرات اي ان حقیقة الى یؤشر الذي االمر

 ابعادهــا بجمیــع والالمســاواة التمییــز مظــاهر لكــل للتصــدي الكــافي الــوعي النســاء تتملــك لــم مــا ،
 فـي یكمـن الجـذري للتغییـر الحـل مفتـاح ان"  شـرابي. د ویعتبـر ، والمجتمعیـة والقانونیـة السیاسیة
 وانـه ، والتقلیـد الخرافـة مـن عقلها وتحریر ، بالرجل ومساواتها للمرأة االیجابیة النظرة نحو التحول

 ألنها وذلك ، الراهن وضعها في العربیة المرأة دامت ما العربي المجتمع تغیری ان المستحیل من
 غیـر العربـي فاالنسـان بعـد تتغیـر لـم العربیة المرأة ان ولطالما ، العربي االنسان تصنع التي هي
 ).العربي المجتمع لدراسة مقدمات". (للتغییر قابل

 والتوصیات المهام    

 العمــل وضــرورة اهمیــة نــرى التــي والمهــام التوصــیات اســتخالص یمكــن تقــدم مــا ضــوء علــى    
 رئیســـیة مهـــام اعتبارهــا ویمكـــن كمــا.  النســـاء علــى الواقعـــة والالمســاواة التمییـــز مــن للحـــد علیهــا

 : وببرامجها بها األخذ بالضرورة والیساریة الماركسیة لألحزاب

م من. 1      بـأي واالقتصـادیة السیاسـیة القضـایا عـن المـرأة قضـایا فصـل یمكـن ال انـه به المسّل
 الســـوق ولسیاســات االســرائیلي لالحـــتالل والتبعیــة القهــر لسیاســـات التصــدي یــتم لـــم ومــا ، شــكل
 االستغالل من بمزید ومعنویا مادیا االضعف الجزء انهن على النساء مع التعامل سیستمر الحرة

ـــذلك ،  تبنـــي الدیمقراطیـــة المدنیـــة والقـــوى االحـــزاب مـــن وبضـــغط الحكومـــة مـــن االمـــر یتطلـــب ل
 واقتصـــادي اجتمـــاعي تطـــور ألي المعیقـــة التبعیـــة حالـــة مـــن للخـــروج المعـــالم واضـــحة سیاســـات

 . مستقل



 حركــات ووصــول تغــول ومــع منهــا الیســاریة وخاصــة السیاســیة االحــزاب واجــب مــن بــات. 2    
 تقــع والتــي ، المــرأة قضــایا وعلــى العامــة الحریــات علــى ذلــك وآثــار الحكــم الــى السیاســي االســالم
 المـــوروث والبـــاس والحـــرام الحـــالل مـــدخل مـــن العـــام بـــالوعي بالتالعـــب اآلن االساســـیة مهمتهـــا
 االضــعف الجــزء باعتبــارهن النســاء حقــوق مــن تنــتقص التــي خطابــاتهم لتبریــر دینیــة ُحلــة الثقــافي

 وعیهــــا یتقــــاطع والتــــي المجتمعیــــة الشــــرعیة الخطــــاب هــــذا نتیجــــة وسیســــتمدون ، معادلــــة بــــأي
 االهمیـة مـن بـات لـذلك ، النمطـي التقلیـدي باطارهـا النسـاء صورة بقاء مع ومصالحها وتفسیراتها

 وصــراحة وضــوح بكــل الدینیــة الخطابــات نقــض فــي دورهــا الیســاریة االحــزاب تمــارس ان بمكــان
 وحالـــة معـــارك مـــع شـــعاراتها وللتـــوائم ، غیـــره او انتخـــابي مبـــرر ألي العـــام الـــرأي مهادنـــة وعـــدم

 .واالجتماعي الفكري الجدل من حالة یفتح ان شأنه من فكري اشتباك

 عـام بشـكل الفلسـطینیة النسویة والحركة خاص بشكل الیساریة النسویة االطر على یجب. 3    
 القانونیـة النصـوص جمیـع ومراجعـة ، وأداءهـا لـدورها الـذاتي للنقد واعیة عملیة بممارسة تقوم ان

 مــن والتــي للتشــریع رئیســي مصــدر االســالمیة الشــریعة كــون حیــث مــن االساســي بالقــانون بــدءاً 
ــــزام او/ و توقیــــع اي تقــــویض شــــأنها ــــة بالمرجعیــــات الســــلطة الت  وباتخــــاذ ، المــــرأة لحقــــوق الدولی

 وتفــتح كانســان المــرأة بحمایــة تُعنــى مدنیــة قــوانین وتشــریع ســن باتجــاه وتراكمیــة عملیــة اجــراءات
ــــة واجتماعیــــة اقتصــــادیة فضــــاءات  والمیــــراث الملكیــــة كقضــــیة المســــاواة مبــــدأ مــــن تُعجــــل قانونی
 . التمییز اساس منه ینطلق والذي المتساوي

 العربیــــة، المنطقــــة فــــي خاصـــة النســــاء تجــــارب دراســــة النســـویة واالطــــر االحــــزاب علـــى. 4    
 العمـل خاللها ومن والعقوبات، الشخصیة االحوال قوانین وخاصة فیها ما نوعا المتقدمة والقوانین

 الناجحـــة التجـــارب مـــن االســـتفادة كمـــا ، االحـــزاب وداخـــل بـــالمجتمع القانونیـــة االمیـــة محـــو علــى
 الضـغط مـن مزیـد لممارسـة النسـویة الجهـود توحیـد عبر الخبرات وتبادل لتعمیمها االحزاب داخل



 وانمـا - خصوصـیتها مـع - نسـویة اطـر قضـیة لیست المرأة قضیة ان باعتبار ، االحزاب داخل
ُطـرح بمـا االكتفـاء وعـدم ، الرئیسـیة االهمیـة لهـا تولى ان یجب حزبیة قضیة  شـكلیة مسـاواة مـن ی

 .فیها النساء وضع على مهما اثرا تترك وال الذكوریة المصالح تخدم ، تجمیلیة

 مـن كـادر تأهیـل بمسـؤولیة القیـام النسـویة واالطر االحزاب على یجب المنطلق هذا ومن. 5    
 بفض التقدمیة الیساریة المجتمعیة بالتوعیة مهماتها لتمارس" وحزبیة نسویة" وعضواتها اعضائها
 ، الممــولین الشــتراطات الخاضــعة وغیـر انســان كحقــوق المــرأة لحقـوق المنــاقض والــوعي المفـاهیم

 .مجتمعنا فیها یتصف سمة باتت والتي االستكساب حالة من التحلل ثقافة ونشر

 علـــى والكـــوادر الكـــادرات بـــین السیاســـیة االحـــزاب داخـــل العالقـــات صـــیاغة اعـــادة یجـــب. 6    
 والـــذي االحـــزاب داخــل والعشـــائري الـــذكوري الــنهج امـــام وصـــالبة بحــزم والوقـــوف حقـــوقي اســاس
قـــوض ُ  باالتجـــاه فقـــط لـــیس قـــرار كصـــانعات بمســـؤولیاتهن النســـاء دمـــج عبـــر ، المـــرأة امكانـــات ی
 التقسـیمة ومواجهـة ، واالجتماعیـة والوطنیة السیاسیة االحزاب عمل مفاصل بجمیع ولكن النسوي
 .والعمل المهام بتوزیع التقلیدیة

 عبـر مجتمعاتنـا وعـي فـي ومتجـذرة معقـدة قضیة ومساواتها وحقوقها المرأة قضایا ان بما. 7    
 واحـزاب حكومـة بـالمجتمع االطـراف جمیـع واجـب فمـن ، النظرة هذه ترسخ مفاهیم من نتوارثه ما

 مفـــــردات مـــــن بـــــه مـــــا ونقـــــض ، التعلیمـــــي والنظـــــام المـــــواد مراجعـــــة نســـــویة ومؤسســـــات واطـــــر
 المستقبل في االكبر المسؤولیة ألن ، وتغییرها تعدیلها باتجاه ، المفاهیم هذه ترسخ ومصطلحات

 . النساء عدالة بقضایا قناعتهم ومدى القادمة االجیال على ستقع

 -المرأة تحرر الى الطریق"بحث من السادس بالباب جاء لما موسعه صیاغة هي المادة هذه    
 بالتعـاون التنمیـة لدراسـات نصـار فـؤاد مركـز وأصـدره" والتنمـوي والقـانوني والسیاسي الفكري البناء

 .لوكسمبرغ روزا مؤسسة من وبدعم الفلسطینیة، العاملة المرأة لجان اتحاد مع



 والمصادر المراجع    

 للمواثیــق فلســطین فــي الســاریة التشــریعات مواءمــة مــدى حــول القانونیــة الدراســة ملخــص. 1    
 2010/ الریّس ناصر المحامي - المرأة دراسات مركز - الدولیة

 واألخالق والدین المرأة عن - السعداوي نوال. 2    

 لدراســــة الفلســــطینیة المؤسســــة ، مــــواطن – طــــرق تقــــاطع علــــى نســــاء - جــــاد اصــــالح. 3    
 2008/الدیمقراطیة

 والقولبة التجدید بین والتشریع المرأة - الصوري الفلسطیني البرلمان - عثمان زیاد. 4    

 76 لعام 61 رقم االردني الشخصیة االحوال قانون. 5    

 لإلرشــــاد المــــرأة مركــــز اصــــدارات - الشخصــــیة االحــــوال وقــــانون الفلســــطینیات النســــاء. 6    
 واالجتماعي القانوني

 الخوف دائرة - حامد ابو نصر. 7    
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