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رسالة ماجستير
الطالبة /دنيا األمل إسماعيل العبد حسونة
إشراف
الدكتور  /مخيمر أبو سعدة

أ

اإلهداء

إلى زوجي بسام
نبضه ،وفي
لكنك تعرف َ
قادر على اإلحاطة بمحبتكَ ،
أنك في القلب ُ
يا ليت قلميٌ ،
أنت األو ُل وآخر المنتهى.
روحه ،و َ
الجسد ُ

والى زهرات عمري  /بناتي  :أوغاريت وشام وكرمل...
والى ابني العزيز /علي


ب

شكر وتقدير

يسعدني أن أتقدم بالشكر الجزيل واالمتنان العظيم إلى أستاذي /الدكتور مخيمر أبو سعدة،
لتكرمه بقبول اإلشراف على رسالتي ،ومابذله من جهد ووقت ثمينين من أجل متابعة وتدقيق
هذه الرسالة لتصل بهذا الشكل الذي بين أيديكم.

كما أتقدم بالشكر الجزيل ٍ
لكل من الدكتور أيمن شاهين  ،والدكتور صالح أبو ختلة عضوي
لجنة المناقشة ،ولوقتهما الثمين الذي منحاني إياه من أجل أن تحظى هذه الرسالة بشكلها
ومحتواها الالئق بها علميا.
كما ال يسعني إالا أن أشكر زميلتي في العمل  ،المهندسة /دارين دياب الذي أعطت من
ٍ
بشكل متناسق والئق ،فلها مني كل الشكر والتقدير.
وقتها لتنسيق هذه الرسالة واخراجها

الباحثة


ت

ملخص الرسالة:
تناقش هذه الدراسة أثر التشريعات والق اررات ،التي أصدرتها السلطة الوطنية الفلسطينية على حقوق
وأوضاع المرأة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة خالل الفترة من ( .)5002-6991وقد حاولت

اإلجابة عن عدد من التساؤالت ،أهمها التساؤل الرئيس وهو :كيف أثرت التشريعات والق اررات الفلسطينية
على حقوق المرأة في الضفة الغربية وقطاع غزة خالل فترة الدراسة.

أن بعض التشريعات والق اررات التي صدرت خالل فترة الدراسة،
وقد افترضت الباحثة ثالثة فروض هيّ :
أن غياب منهجية تشريعية واضحة،
ساهمت جزئيا في تفعيل حقوق المرأة الفلسطينية؛ كما تفترض الدراسة ّ
أن غياب منظور
عطّل إصدار جملة من القوانين التي تدعم حقوق المرأة؛ كذلك تفترض الدراسة أيضا ّ
كرس من سياسات التمييز ضد المرأة.
النوع االجتماعي عن التشريعات والق اررات الفلسطينيةّ ،
وإلثبات هذه الفروض أو عكسها ،حددت الباحثة حدود الدراسة بالحد المكاني وهو أراضي السلطة الوطنية

الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة .والحد الزماني في الفترة من  6991زمن تشكيل أول مجلس

تشريعي فلسطيني منتخب  ،إلى  ،5002موعد إجراء االنتخابات التشريعية الثانية.

كما حددت منهجية الدراسة اعتمادا على استخدام المنهج الوصفي التحليلي؛ لسبر أغوار المشكلة والتعرف

على حقيقتها وتحديد الظروف والعالقة الموجودة بين متغيرات الدراسة وتحليلها وتفسيرها واستخالص

النتائج منها ،فيما تركزت أدوات الدراسة في األدبيات والدراسات السابقة ،باإلضافة إلى المقابالت التي
أجرتها الباحثة مع عدد من القيادات النسوية والناشطات وأعضاء في المجلس التشريعي في الضفة الغربية
وقطاع غزة ،إضافة إلى تحليل مضمون التشريعات والق اررات الفلسطينية التي تخدم موضوع الدراسة.

وتكونت الرسالة من ستة فصول،إضافة إلى المالحق ،وقد ناقش الفصل األول مقدمة الدراسة وخلفيتها،
فيما استعرض الفصل الثاني كيف نشأت السلطة الوطنية الفلسطينية ،فيما تناول الفصل الثالث التشريعات
والق اررات الفلسطينية التي لها عالقة بحقوق المرأة الفلسطينية ،وتناول الفصل الرابع حقوق المرأة

الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة ،بينما اعتمد الفصل الخامس على تحليل أثر التشريعات
أما الفصل السادس واألخير فقد
والق اررات الفلسطينية على حقوق المرأة في الضفة الغربية وقطاع غزةّ ،
حاول أن يقدم قراءة لمستقبل حقوق المرأة في ظل التشريعات التي صدرت في الفترة من
(.)5002 – 6991


ث

وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج تمحورت في :أن قضية المساواة بين الجنسين ،ال تعد أولوية
سياسية أو اجتماعية ،وبالتالي ضعف اإلرادة السياسية في بلورة تشريعات وقوانين تقوم على مبدأ المساواة

أن غياب التقاليد الديموقراطية ،وهيمنة الحزب الواحد ،تجاو ار مع
في الحقوق والمساواة أمام القانون و ّ
أكده خلّو التشريعات والقوانين
الهيمنة القبلية والعشائرية ،حالوا دون تمتع النساء بالمواطنة الكاملة ،وهو ما ّ
تجرم التمييز ضد المرأة ،سواء في الحياة السياسية أو العامة ،أو في مجال
أثناء فترة الدراسة من ّأية بنود ّ
إن التقّدم في مجال النهوض بحقوق المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين ،يرتبط بتعزيز
العمل ،وبالتالي ف ّ
مفهوم المواطنة ،ومحاربة البنى االجتماعية التقليدية ،التي تتسم بالعشائرية والقبلية ،والتي من شأنها أن

تعمل على تعزيز االتجاهات األبوية في المجتمع والسياسة.

التحدي الرئيس ،الذي يعترض تغيير التشريعات والقوانين المجحفة بحق
كما انتهت الدراسة إلى أ ّن
ّ
النساء ،لتصبح أكثر مراعاة للنوع االجتماعي ،يتمثل في سيادة خطاب ثيوقرطي ،وصعود القوى السياسية
واالجتماعية الدينية المحافظة ،األمر الذي يتطلب اتخاذ بعض الخطوات اإليجابية ،نابعة من االرادة

السياسية وادخال تعديالت على بعض القوانين مثل قانون االنتخابات ،وليس أن يكون ناتجا فقط عن
ضغوط سياسية ونسوية ،وانما التزاما بمحاربة التمييز ضد المرأة في التشريعات والقوانين.
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Abstract
The aim of this study is to investigate and understand the impact of legislations
and administrative decisions issued by the Palestinian National Authority on the
rights and the positions of Palestinian woman.
As part of this, it tried to answer a number of questions, the most important
question is, how the legislations and decisions affected the rights of Palestinian
woman in the West Bank and Gaza Strip during the period from 1996 – 2005?
The study aimed at achieving a number of objectives; the most important is
identifying the historical development of legislation in Palestine; identifying
mechanisms of legislation under the Palestinian National Authority; monitoring
legislations and decisions, which were issued under the Palestinian National
Authority and link to the rights of Palestinian woman; analyzing the impact of
Palestinian legislations and decisions on woman's rights in the West Bank and
Gaza Strip; and predicting the future of Palestinian woman's rights in light of the
current legislations and decisions.
In order to reach these objectives; the study assumes three hypotheses;: that
some of the legislations and decisions taken during the study period, partially
contributed in activating Palestinian woman's rights. The study also assumes that
absence of a systematic and clear legislations hindered issuing a number of laws
that support woman's rights. In addition, the study also assumes that the absence
of gender perspective on Palestinian legislations and resolutions devoted policies
of discrimination against woman.
To investigade these hypothesis, the researcher limited the study to the territories
of the Palestinian National Authority in the West Bank and Gaza Strip. She
identified the era as the period from 1996, the time of the formation of the first
elected Palestinian Legislative Council, to 2005, the date befor the second
Legislative Elections.
The study adopted the use of descriptive analytical method; to revealing the
problem and knowing its reality on the ground and determining the
circumstances and the relationship between the variables of the study, analyses
and interpretation and drawing conclusions. The study tools focused on previous
literatures and studies, as well as interviews conducted by the researcher with a
number of women leaders and activists and members of the Legislative Council


ح

in the West Bank and the Gaza Strip, in addition to the analysis of the content of
the Palestinian legislations and decisions serving the subject of study.

The researcher concluded the following results:
1 – Weakness of political will in shaping legislations and laws based on the
principle of equal rights and equality in front of law.
2 - Absence of democratic traditions and existence of one-party dominance in
addition to tribal and clan hegemony prevent women from enjoying full
citizenship.
3 – Existing legislations and laws lack articles that criminalize discrimination
against woman, whether in political or public life or at work.
4 - The progress in the advancement of woman's rights and promoting gender
equality, linked to enforcement of the concept of citizenship, and fighting
against traditional social structures, which characterized with clans and tribal
aspects, which would strengthen patriarchal attitudes in society and politics.
5 - The main challenge which objects changing unfair legislations and laws
against women to become more sensitive to gender is represented in the rule of
theocratic discour , and the rise of political, and social and religious
conservative forces.
6 - Taking some positive steps and amendments to some laws such as the
electoral law, was the result of political and feminist pressure, and is not a
commitment to fighting discrimination against woman in legislations and laws.
7 - The issue of gender equality is no longer a political and social priority,
arguing that there are other more prioritized issues, such as lack of social
stability, although the subject of woman can easily lead to status of instability.
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الفصل الول
مقدمة الدراسة وخلفيتها

1

توطئة:
تش ّكل السلطة التشريعية ركناً أساسياً في أي نظام سياسي ديموقراطي ،وتمارس دورها المتمثل في ّسن

القوانين واقرارها ،بهدف تنظيم الشؤون العامة للدولة وللمواطنين ،إضافةً إلى ما تمارسه من دور رقابي
على أعمال السلطة التنفيذية ،وتكمن أهمية السلطة التشريعية في كونها منتخبة من قبل الشعب ،وبالتالي
تنطق باسمه وتعبر عن مطالبه واحتياجاته.

لقد جاء تشكيل المجلس التشريعي الفلسطيني في أعقاب انتخابات عام ()6991؛ ليش ّكل نقطة تحول بارزة
في المشروع الوطني الفلسطيني ،ومن أجل خلق نظام سياسي ديموقراطي ،يستمد شرعيته ووجوده من

قبول الشعب وحريته في االختيار .ومنذ جلسته االفتتاحية ،التي عقدت في مدينة رفح ،بتاريخ السابع من
التسوية
آذار /مارس  ،6991عمل المجلس في أجواء غير عادية ،خاصة و ّأنه جاء نتاجاً التفاقيات
ّ

وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية مع حكومة ( إسرائيل) ،وما تفرضه عليه هذه االتفاقيات
المرحلية ،التي ّ
تكبل الكثير من جوانب عمله ،وعلى الرغم من ذلك؛ فقد أصدر المجلس العديد من التشريعات،
من قيودّ ،

غني بالدروس والعبر ،سيترك بصمات واضحة- ،
التي ساهمت بشكل أو بآخر في مراكمة تاريخ تشريعي ّ
ليس فقط -على مستقبل السلطة التشريعية في فلسطين ،بل أيضاً على مستقبل النظام السياسي
الفلسطيني ،وهو ما أثبتته فعلياً االنتخابات التشريعية الثانية.

وفي هذا السياق ،أصدرت السلطة الوطنية الفلسطينية ،ممثلةً في رئيسها ومجلس وزرائها ومجلسها

أثرت على مجمل
التشريعي ،جملةً من التشريعات والق ار ارت الرئاسية وق اررات مجلس الوزراء ،التي ّ
أن هذه
برمته،
نساء ورجاالً ،غير ّ
ً
األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية للمجتمع الفلسطيني ّ

التشريعات ،تركت أث اًر أكثر وضوحاً على أوضاع وحقوق المرأة الفلسطينية؛ نتيجة الحراك والجدل ،الذي
أثارته حول وضعية المرأة في المجتمع الفلسطيني ونوعية الحقوق ،التي يمكن أن تحصل عليها ،في ظل
وجود أول سلطة وطنية فلسطينية على األرض الفلسطينية.

2

مشكلة الدراسة:
تبحث هذه الدراسة في معرفة وادراك كيف أثرت النظرة التقليدية للمرأة على عملية إصدار التشريعات

والق اررات ،التي أصدرتها السلطة الوطنية الفلسطينية بعد تشكلّها إثر التوقيع على اتفاق إعالن المبادئ بين

الجانبين الفلسطيني و(اإلس ارئيلي) ،وما ترتب عليه من اتفاقيتي التسوية المرحلية ( أيار  ،6991أيلول

 ) 6991على التوالي ،على حقوق وأوضاع المرأة الفلسطينية؛ فقد نصت االتفاقيات بوضوح على ضرورة

أن المجلس سيعمل لفترة انتقالية،
إجراء انتخابات لفلسطيني الضفة الغربية وقطاع غزة ،.وأكدت على ّ
مدتها خمس سنوات ،سيكون خاللها مسؤوالً عن إدارة الشؤون المحلية المدنية لفلسطيني الضفة الغربية
وقطاع غزة.

وقد شكلت هذه االتفاقيات قيداً كبي اًر على عمل المجلس ،فقد حددت طبيعة عمله وصالحياته ومدة واليته،
الموقعة
ومن ثم وقوعه تحت تأثير قوة خارجية ( إسرائيل) ووقوعه – أيضاً -رهينة لمستقبل االتفاقيات ّ

معها ،وبالتالي فقدانه لعنصر االستقرار.

المشرع الفلسطيني لوضع جملة من
لقد تركت هذه األجواء آثارها على العملية التشريعية برمتها ،واضطر
ّ
المحاذير السياسية عند إصدار التشريعات والق اررات المختلفة ،قيدتها بشروط االتفاقيات ومضامينها ،وقد

غزتها النظرة التقليدية لدور الم أرة في المجتمع
كانت المرأة أكثر الفئات االجتماعية تأث اًر بهذه القيود ،التي ّ
الفلسطيني المحافظ ،والتي قادت إلى جملة من االنتهاكات المتعددة والخطيرة لحقوق المرأة ،ما أوجد
للتصدي لها بطريقة أكثر فعالية ،من خالل وضع تشريعات ،تأخذ بعين االعتبار االحتياجات
ّ
ضرورةً
الخاصة للمرأة وحقوقها.

تساؤالت الدراسة:
في ضوء مشكلة الدراسة التي تكمن في معرفة كيف أثرت النظرة التقليدية للمرأة على عملية إصدار
التشريعات والق اررات الفلسطينية وانعكاس ذلك على حقوق المرأة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة

في الفترة من  .5001 -6991وفي إطار ذلك فإنها ستحاول اإلجابة عن التساؤالت التالية:
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التساؤل الرئيس:
كيف أثرت التشريعات والق اررات الفلسطينية ،على حقوق المرأة في الضفة الغربية وقطاع غزة خالل الفترة
من (،)5001 -6991

وينبثق عن هذا التساؤل الرئيس ،مجموعة من األسئلة الفرعية ،وهي :
 -6كيف نشأت السلطة الوطنية الفلسطينية؟

 -5ما هي التشريعات والق اررات الفلسطينية والتي لها عالقة بحقوق المرأة الفلسطينية؟
 -3ما هي حقوق المرأة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة؟

 -1ما أثر التشريعات والق اررات الفلسطينية على حقوق المرأة في الضفة الغربية وقطاع غزة؟
 -1ما مستقبل حقوق المرأة في ظل التشريعات التي صدرت في الفترة من ()5001 – 6991؟

أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة إلى تحقيق التالي:

 -6التعرف على كيفية نشأة السلطة الوطنية الفلسطينية.
-5

إدراك أثر االتفاقيات التي وقعتها السلطة الوطنية الفلسطينية على التشريعات والق اررات الخاصة

بالمرأة.

 -3التعرف على ورصد التشريعات والق اررات الفلسطينية ،والتي لها عالقة بحقوق المرأة الفلسطينية.
 -1التعرف على حقوق المرأة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

 -1ادارك أثر التشريعات والق اررات الفلسطينية على حقوق المرأة في الضفة الغربية وقطاع غزة .
 -1التنبؤ بمستقبل حقوق المرأة الفلسطينية في ظل التشريعات والق اررات الحالية.

أهمية الدراسة:
تكمن أهمية الدراسة في كون موضوع الدراسة جديداً لم يتم البحث فيه مسبقاً بشكل مستقل  ،وان تم تناول

بشكل جزئي في دراسات وبحوث متفرقة ،لم يكن موضوعها األساسي المرأة ،بينما تطرح هذه
بعض جوانبه
ً
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الدراسة سؤاالً مهماً وجوهرياً في قضية النهوض بأوضاع وحقوق المرأة الفلسطينية وهو كيف أثرت
التشريعات والق اررات ،التي أصدرتها السلطة الوطنية الفلسطينية على تمكين المرأة من حقوقها ،في ظل

المطالبات المتتالية للحركة النسوية الفلسطينية بتفعيل حقوق المرأة وادماجها في جميع القوانين والق اررات
التي تصدر عن السلطة التشريعية أو تلك التي تصدر عن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية أو مجلس

وزرائها .وتحليل هذه القوانين من منظور النوع االجتماعي.

فروض الدراسة:
 -6تفترض الدراسة أن مضمون االتفاقيات الفلسطينية – ( اإلسرائيلية) ش ّكل معوقاً كبي اًر أمام إصدار
تشريعات وق اررات تدعم حقوق المرأة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

أن بعض التشريعات والق اررات التي صدرت خالل فترة الدراسة ،ساهمت جزئياً
 -5تفترض الدراسة ّ
في تفعيل حقوق المرأة الفلسطينية.
أن غياب منهجية تشريعية واضحة ،عطّل إصدار جملة من القوانين ،التي تدعم
 -3تفترض الدراسة ّ
حقوق المرأة.

أن غياب منظور النوع االجتماعي عن التشريعات والق اررات الفلسطينية،
 -1تفترض الدراسة أيضاً ّ
ك ّرس من سياسات التمييز ضد المرأة.

حدود الدراسة:
 -6الحد المكاني :أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
 -5الحد الزماني :الفترة من( )6991زمن تشكيل أول مجلس تشريعي فلسطيني منتخب ،إلى (،)5001
تاريخ إجراء االنتخابات التشريعية الثانية.

معوقات الدراسة:
 -6النقص الحاد في الدراسات التحليلية المتعلقة بموضوع الدراسة.
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 -5تشتت المصادر بين الضفة الغربية وقطاع غزة ،بما يترتب عليه من وقت وجهد إضافيين في
جمع المعلومات والبيانات.

 -3صعوبة الحركة والتنقل بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

منهجية الدراسة:
اعتمدت الدراسة على استخدام المنهج الوصفي التحليلي ،ويعتبر هذا المنهج مظلة واسعة ومرنة قد
تتضمن عدداً من المناهج واألساليب الفرعية مثل المسوح االجتماعية ودراسات الحاالت والميدانية وغيرها

 .ويقوم المنهج الوصفي على أساس تحديد خصائص الظاهرة ووصف طبيعتها ونوعية العالقة بين

متغيراتها وأسبابها واتجاهاتها وما إلى ذلك من جوانب تدور حول سبر أغوار مشكلة أو ظاهرة معينة معينة
والتعرف على حقيقتها .ويعتبر بعض الباحثين بأن المنهج الوصفي يشمل جميع المناهج األخرى باستثناء

المنهجين التاريخي والتجريبي  .أل ّن عملية الوصف والتحليل للظواهر ،تكاد تكون مسألة مشتركة وموجودة
في كافة أنواع البحوث العلمية  .ويعتمد المنهج الوصفي على تفسير الوضع القائم أي ما هو كائن
وتحديد الظروف والعالقات الموجودة بين المتغيرات  .كما يتعدى المنهج الوصفي مجرد جمع بيانات

وصفية حول الظاهرة إلى التحليل والربط والتفسير لهذه البيانات وتصنيفها وقياسها واستخالص

النتائج منها (.مرسي :6991 ،ص ) 91

وتستند البحوث الوصفية إلى عدد من األسس مثل التجريد والتعميم  .كما تتخذ أشكاال عديدة مثل المسح (
 )surveyالنظري أو الميداني وتحليل المضمون(  ( Content Analysisودراسة الحالة ودراسة النمو (
التتبع ) وغيرها  .ومهما اختلفت أشكال المنهج الوصفي إالّ أنها جميعاً تقوم على أساس الوصف المنظم

للحقائق والخصائص المتعلقة بظاهرة أو مشكلة محددة بشكل عملي ودقيق  (.العواملة  :6991 ،ص

) 603

أدوات الدراسة:
استعانت الباحثة بعدد وافر من المصادر ،التي تخص الدراسة ،باإلضافة إلى األدبيات والدراسات السابقة،
كما أجرت مقابالت خاصة ،مع عدد من القيادات النسوية والناشطات وعضوات في المجلس التشريعي في
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الضفة الغربية وقطاع غزة ،إضافةً إلى تحليل مضمون التشريعات والق اررات الفلسطينية ،التي تخدم
تحددت أدوات الدراسة في:
موضوع الدراسة ،وعليه ّ
أ -تحليل المضمون
ب -المقابالت

الدييات السايقة:
توفره من خبرات ومعارف وما
مكوناً مهماً إلثراء الدراسة العلمية ،من خالل ما ّ
تعتبر الدراسات السابقةّ ،
تكشفه من جوانب ،لم تحظ بالعناية البحثية الكافية ،عوضاً عن كونها تحمي من الوقوع في األخطاء
نفسها التي وقع فيها السابقون؛ لذلك تعرض الدراسة عدداً من الجهود البحثية السابقة ،التي تتناول موضوع

الدراسة وتقدم تعقيباً عليها.

أوالا :الدييات التي تناولت التشريعات والق اررات الفلسطينية:
 -1دراسة مروان اليرغوثي (:)0212
"األداء التشريعي والرقابي والسياسي للمجلس التشريعي الفلسطيني( : ")5001 -6991تكمن أهمية

الكتاب في أنه يمثل ّأول دراسة من نوعها ،تتناول بالبحث المعمق والشامل التجربة البرلمانية الفلسطينية،
في ظل تجربة السلطة الوطنية الفلسطينية ،من خالل فترة العمل للمجلس التشريعي األول ،بين 6991
و .5001ويمتحن الكتاب مدى واقعية اآلمال التي علّقها الفلسطينيون على المجلس التشريعي ،من أجل

بناء نظام ديمقراطي ،على مدى عشر سنوات .وقد هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مدى إسهام المجلس

التشريعي الفلسطيني في العملية الديموقراطية ،من خالل دراسة أداء المجلس في المجالين التشريعي

والقانوني وفي أدائه الرقابي وفي دوره السياسي ،في فترة عمل المجلس التشريعي األولى .وخلصت
أن االحتالل اإلسرائيلي يش ّكل عائقاً حقيقياً لعمل المجلس،
الدراسة إلى جملة واسعة من النتائج؛ من أبرزها ّ
أن مقاطعة بعض الفصائل الفلسطينية لالنتخابات التشريعية األولى ،عام ( ،)6991أثر بشكل سلبي
وّ
على دور المجلس وأدائه ،باإلضافة إلى فشل المجلس في إجبار الرئيس وحكومته على احترام سلطة
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القضاء .وينتهي المؤلف ،وهو نفسه كان عضواً في المجلس ،إلى أن إسهام المجلس في بناء نظام
مخيباً لآلمال.
ديمقراطي في فلسطين كان دون الحد األدنى المطلوب ،وكان " ّ
 -5دراسة الهيئة الفلسطينية للتنمية اليشرية (:)0222
" دراسة تحليلية مقارنة ألداء المجلس التشريعي الفلسطيني خالل الدورة السنوية األولى 5001 -3-1

إلى  ، "5001-1-1وقد هدفت إلى تطوير مصفوفة رقابة تشريعية؛ لقياس األداء الفعلي وانجازات

المجلس التشريعي حسب أدوار ووظائف المجلس الثالث ( :التمثيل -التشريع -الرقابة غلى السلطة

أن عدم تمكن المجلس التشريعي الفلسطيني من الوفاء بااللتزامات
التنفيذية) .وخلصت الدراسة إلى ّ
المترتبة على وعودات الكتل البرلمانية الممثلة في المجلس ،وفقاً لبرامجها االنتخابية ،أألحق الضرر

بمصداقية المجلس وبثقة المواطن الفلئسطيني بالعملية التشريعية ككل ،لذا أوصت الدراسة بضرورة الضغط

على المجلس ،خاصة من قبل مؤسسات المجتمع المدني ،من أجل االلتزام بسن القوانين والتعديالت التي

التزم بها.

 -3دراسة المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان (:)0222
" المجلس التشريعي الفلسطيني :عشرة أعوام من غياب المساءلة" ،وقد هدفت الدراسة إلى دراسة وتحليل
مدى تأثير التحول في البنية السياسية للمجلس التشريعي ،على قدراته في القيام بأدواره الرئيسة في التشريع
والرقابة والمحاسبة .ودراسة وتحليل مدى تأثير خصائص وصفات تلك البنية خالل العقد األول من عمر

المجلس التشريعي ( )5001-6991على قدراته في القيام بأدواره الرئيسية في التشريع ،والرقابة

والمحاسبة .وتؤكد الدراسة -إستناداً إلى حالة المجلس التشريعي الفلسطيني خالل العقد األول من عمره

(مارس -6991مارس  -)5001على العالقة الطردية بين البنية السياسية ذات الطابع التعددي ألي
مؤسسة برلمانية (أي تلك الممثلة ألكثر من تيار سياسي وأيديولوجي) ،وقدرات تلك المؤسسة على القيام
بواجباتها في التشريع ،والمحاسبة والرقابة ،وبالتالي ،إمكانيات ظهور نظام سياسي مستند على مبادئ من

فصل السلطات وسيادة القانون
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أن المجلس التشريعي الفلسطيني – على الرغم من كونه يمتلك األدوات الرقابية التي تؤهله
وخلصت إلى ّ
إلجبار السلطة التنفيذية على العمل وفق مبادئ سيادة القانون وفصل السلطات -قد فشل في استخدام هذه
تحول جوهري في بنية نظام الحكم الشبيه بحكم الفرد.
األداة بطريقة تكفل إحداث ّ
 -1دراسة جامعة ييرزيت ،يرنامج دراسات التنمية (:)0222
"الدستور الفلسطيني ومتطلبات التنمية البشرية"  ،ويأتي الكتاب هذا في أربعة أبواب حيث يتضمن الباب

األول مجموعة من األوراق واألبحاث المتنوعة ويضم الباب الثاني مجموعة من أوراق العمل التي تعبر
عن توجهات قطاعات فلسطينية مختلفة إزاء الدستور كالمرأة والعمال والشباب واإلعالم ،وفي بابه الثالث؛
يقدم الكتاب أوراق عمل تعبر عن وجهة نظر األحزاب السياسية في الدستور الفلسطيني ،ورؤيتهم لماهية

الدستور الفلسطيني وما يحتويه من بنود ،وفي بابه الرابع واألخير يقدم مجموعة التوصيات التي تمثل

حصيلة هذا العمل المشترك بين قطاعات ومؤسسات المجتمع المختلفة.وقد عكس الكتاب آ ارء متنوعة
ومتناقضة حول طبيعة النظر إلى الدستور الفلسطيني في نسخه الثالث ،فعلى سبيل المثال لم تر الجبهة
الشعبية في إصدار الدستور ضرورة ملحة في ظل وجود القانون األساس ،وفي ظل عدم وجود الدولة،

بينما اتفقت – على األقل نظرياً -جميع القوى السياسية األخرى على أهمية صدوره والترحيب به ،وفي
المجال القطاعي ،تالقت الكثير من األفكار والرؤى حول الضمانات التي يجب أن يكفلها الدستور لحماية
الحقوق والحريات العامة ،على الرغم من وجود العديد من التحفظات الجوهرية من قبل هذه القطاعات

أن ما يجعل الدستور أكثر أو أقل
حول بنود الدستور وصياغته وهويته ،وفي الختام يخلص الكتاب إلى ّ
ديموقراطية وتنموية هو مدى عمق ما تعكسه بنوده وفقراته وصياغته اإلجمالية من معايير ومباديء الحكم

الصالح ومبادىء حقوق اإلنسان ،خاصة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،وأخي اًر االنسجام مع ما
ورد في العهود واالتفاقيات الدولية بخصوص حقوق النساء.
 -1دراسة أحمد مجدالني(:)0220

" المجلس التشريعي :الواقع والطموح"  .هدفت الدراسة إلى حصر وتحديد عمل واشكاليات عمل المجلس
التشريعي مع إظهار البناء المؤسسي والتنظيمي للمجلس من خالل نقاش فلسفته وبنيته اإلدارية وآليات

أن الصعوبات التي واجهت عمل المجلس التشريعي ،والمتمثلة في
عمله الداخلية .وقد خلصت الدراسة إلى ّ
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تعدد المنظومة القانونية وتشتتها بين الضفة والقطاع والفصل الجغرافي بين شطري الوطن الذي حال دون

انعقاد المجلس بطريقة سلسلة ،حالت دون أدائه لمهامه التشريعية.
 -1تقرير حسين أيو هنود(:)1111

" تقرير حول التشريعات وآلية سنها في السلطة الوطنية الفلسطينية" .وهدف إلى دراسة وتحليل التشريعات
الصادرة عن السلطة الوطنية الفلسطينية ،سواء ما صدر منها قبل تشكيل المجلس التشريعي الفلسطيني أو

بعده ،مع تركيز على السلطة المختصة بالتشريع وصالحياتها واآلليات المتبعة في سن التشريعات
أن هناك غياب لوجود
واصدارها ،وأشكال هذه التشريعات ثم تحليلها وتقييمها .وقد خلص التقرير إلى ّ
سياسة تشريعية وغياب االلتزام بأسس الصياغة التشريعية ،وغياب خطة تشريعية واضحة.
 -1دراسة مؤسسة الحق(:)1112
" حقوق اإلنسان في مسودة مشروع النظام الدستوري للسلطة الوطنية في المرحلة االنتقالية" .هدفت الدراسة
إلى تقييم مشروع النظام الدستوري على ضوء المعايير الدولية لحقوق اإلنسان ومبادئ حكم القانون،

ونوعية الضمانات الدستورية التي يكفلها من أجل ضمان المواطنة لجميع المواطنين والمواطنات دون

تمييز على أساس الجنس أو الدين أو االنتماء السياسي ،و قدمت الدراسة عدداً من المقترحات إلجراء
تعديالت على مشروع النظام الدستوري.

 -9دراسة عدنان الحجار (:)0221
" دراسة تحليلية ونقدية لمسودة الدستور الفلسطيني المؤقت" .هدفت الدراسة إلى معرفة مدى انسجام
مشروع الدستور مع المواثيق واالتفاقيات الدولية لحماية حقوق اإلنسان ،.خاصة وأن الدستور ينص على

مبدأ المساواة ،بين المواطنين دون تمييز ،غير أنه في بعض بنوده األخرى ،ناقض هذا المبدأ ،عاكساً
الثقافة األبوية السائدة في المجتمع ،ما يجعله وسيلة لتكريس الواقع الفعلي الذي يميز بين المواطنين .وقد

أن انتهاكات الدستور عبر القوانين التي تتعارض معه ستحدث واقعاً جديداً مغاي اًر
خلصت الدراسة إلى ّ
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لكل أهداف هذا الدستور ،الذي حمل الكثير من المضامين الحقوقية اإليجابية ،للمواطنين
الفلسطينيين/ات اعتماداً على مبدأ المواطنة للجميع.

التعقيب على الدراسات الخاصة يالتشريعات والق اررات الفلسطينية:
تقع الدراسات في الفترة من ( 6991حتى  ،)5060ويمكن إجمال المالحظات حولها ،في التالي:

 -6معظم هذه الدراسات أخذت الطابع الوصفي التحليلي ألداء المجلس خالل دورات انعقاده في زمن
الدراسة؛

 -5جزء كبير من هذه الدراسات صدر عن مؤسسات مجتمع مدني ،خاصة المؤسسات الحقوقية ،في
يدل على اهتمام واضح  -من
الضفة الغربية وقطاع غزة ،باستثناء كتاب مروان البرغوثي ،وهذا ّ
قبل هذه

المؤسسات  -على تطوير أداء المجلس التشريعي ،كما يدل على غياب البحوث

الرسمية والمستقلة في هذا المجال؛

 -3لم تلق هذه الدراسات اهتماماً بدور المرأة في العملية التشريعية

ثاني ا  :الدييات التي تتعلق يحقوق المرأة:
 -1دراسة دنيا المل إسماعيل(:)0210
"المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية" المنشورة في مجلة المستقبل العربي( ،عدد نوفمبر  ،)5065التي
تصدر عن مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت ،وقد هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على المنجز
النسوي في قضية المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية ،والبحث في األسباب والدوافع واالتجاهات التي
تحكم هذه المشاركة ومدى المساحة المتاحة للنساء للتعبير عن أنفسهن وآرائهن ،خاصة وأن الدستور

الفلسطيني منحها المساواة التامة مع الرجل ،على اعتبار أنها مواطنة كاملة األهلية لها حقوق وعليها

أن توجهات الممولين نحو وضعية المرأة الفلسطينية ،في ظل عملية
واجبات .وأشارت الدراسة إلى ّ
التسوية ،لم تتح للمؤسسات النسوية الفلسطينية فرصة لالختيار أو االنتظار ،بين البرنامج الوطني أو
أن عملية التحول الدوالني ،تتيح مساحة للتفاوض
االجتماعي؛ فاختارت البرنامج االجتماعي من منطلق ّ
حول الحقوق االجتماعية – التي أغفلت سابقاً – داخل بنى الدولة الناشئة ومن هنا وجدت الحركة النسوية
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نفسها في الجهود التي يمكن بذلها من أجل التأثير في السياسات االجتماعية ،والتأثير على التشريعات

الداعمة لهذه السياسات؛ فأغرقت نفسها في قضايا النوع االجتماعي – على أهمية هذه القضايا ،-مما
التحول الديمقراطي ،وكأنها هنا تمارس ردة
عزلها عن
ّ
التحديات الكبرى التي تطرحها قضايا االحتالل و ّ
فعل عكسية للفعل السابق المتمثل بانغماسها في قضايا النضال الوطني ،األولوية الرئيسة في برامج
المؤسسات النسوية ما قبل توقيع اتفاق إعالن المبادئ ( ،)6993وهي هنا تقع في الخطأ نفسه مرتين،
دون االنتباه إلى أن فهم إستراتيجية العمل النسوي الفلسطيني ذات خصوصية تنبع من الوضع التاريخي
والسياسي للبالد ،حيث ال يمكن إغفال قضايا التحرر الوطني ،فرغم ما تفرزه المرحلة من تعقيدات وأزمات

مضاعفة ،تتعلق باالحتالل أوالً ،وثانياً بانعكاسات هذا االحتالل على عالقات وبنى المجتمع الفلسطيني
المختلفة ،فهناك أجواء عدم الحرية وقمع الديمقراطية ،وهناك األزمة التي تعيشها األحزاب ،من حيث عدم

قدرتها على التعامل بفاعلية مع الوضع السياسي الراهن مع ما تعيشه من تصعيد للفئوية ،وهناك أيضاً
مشاكل الفقر والبطالة وغيرها ،وما يمكن أن يعكسه ذلك على حقوق وأوضاع المرأة الفلسطينية في الضفة
الغربية وقطاع غزة.

 -5دراسة نهضة شحادة (:)0221
" النساء والقضاة والقانون -دراسة أنثروبولوجية للمحكمة الشرعية في غزة " اعتمدت هذه الدراسة على
سوسيولوجيا القانون التي تضع الحياة االجتماعية ،وليس أهداف المشرعين ،في محور االهتمام .وتذهب

المدون ال ُيطبق في الفراغ ،وانما بارتباط شديد بالسياق االجتماعي
الدراسة إلى القول إن قانون األسرة
ّ
السائد ،حيث تؤثر في نتائجه رؤية القضاة للعالم ،وبنية الدولة ،وفعل الناس ،رجاالً ونساء.
وقد حاولت هذه الدراسة أن تجيب عن مجموعة من األسئلة المتعلقة بالممارسات القانونية في المحاكم

الشرعية ،حيث سعت إلى استكشاف كيفية تعامل القضاة والمحامين والمتقاضين ،والفاعلين اآلخرين مع

القانون .ونظرت إلى تقاطع وتأثير التمايز االجتماعي السائد بين المتقاضين والقضاة على تطبيق قانون
األسرة .واشتمل ذلك على دراسة الوسائل والمصادر التي يعتمد عليها الفاعلون أثناء التقاضي لتقوية
مواقفهم.

وكشفت الدراسة عن وجود تباين خاص بين التصور األيديولوجي لقانون األسرة اإلسالمي وتطبيقه

المختلف تماماً .إن تدوين قانون األسرة اإلسالمي ليس مرادفاً لنهاية المرونة والطواعية التقليديتين للفقه
12

اإلسالمي .تقول الباحثة في كلمات دالة " :لقد وفرت لنا مالحظة ما يجري في المحكمة من ممارسات

وتحليلها رؤية نضرة لمرامي الفقه ،وعدم تماثل النوع االجتماعي (الجندر) واإلستراتيجيات الشخصية،

فساهمت بالتالي في توفير فهم أفضل للتطبيق القانوني"

وبينت من خالل دراستها الميدانية،
لقد ركزت الباحثة على أهمية المدخل القانوني لتغيير أوضاع النساء ّ
كيف تفترق الممارسة القانونية لقانون األسرة عن القانون النظري ،مستعرضة في السياق أثر التمايز
االجتماعي بين المتقاضين والقضاة على آليات تطبيق قانون األسرة .وقد خلصت الباحثة في النهاية إلى

مسوادت لقانون
ّ
أن الجدل حول اإلصالح القانوني بين الفاعلين السياسيين ،أفضى إلى وضع ثالث ّ
معدة للتقديم إلى المجلس التشريعي.
األسرةّ ،
 -3دراسة دنيا المل إسماعيل (:)0221
" المشاركة السياسية للمرأة في المجتمع المدني من منظور جندري" ،وهي في األصل دراسة مقّدمة إلى
مؤتمر ( حال المجتمع المدني في فلسطين) ،والذي عقد في غزة ،أواخر العام ( .)5009وهدفت إلى
ونوعية هذه
المقومات ،التي تؤثر على حجم
ّ
التعرف على حجم المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية ،و ّ
المشاركة ،بعد نشوء السلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة ،من خالل التركيز على
أشكال المشاركة السياسية للمرأة ،سواء بشكلها الرسمي أو غير الرسمي ،من خالل استعراض وتحليل
أدوار المرأة في العملية االنتخابية ،واألداء النسوي في المجلس التشريعي .وقد خلصت الباحثة في

دراستها إلى عدم فعالية األداء النسوي في المجلس ،واقتصاره على الجانب الشكلي ،وافتقاره ،إلى العمل
التراكمي والمنهجي ،ما انعكس على جودة المشاريع القانونية ،التي تعالج قضايا المرأة.
 -2دراسة إصالح جاد (:)0222
" نساء على تقاطع طرق – الحركات النسوية الفلسطينية بين الوطنية والعلمانية والهوية اإلسالمية" :

هدفت هذه الدراسة إلى استكشاف ما ينطوي عليه إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية من أثر على

الحركات النسائية /النسوية الفلسطينية من منظور النوع االجتماعي وتقصي ما يط أر على هذه
الحركات من تغيرات لمالئمة عهد جديد محوره بناء الدولة .في ظل تكوين مطالب جديدة (أجندة

جديدة) ،وما أدى إليه هذا الوضع من تحقيق بعض اإلنجازات .كما يفحص أثر تشكل السلطة
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الفلسطينية ،وما تالها من بروز دور المنظمات غير الحكومية المتخصصة ،على إضعاف شعبية
الحركات االجتماعية ،سواء أكانت عمالية ،أم طالبية ،أم نسائية ،خاصة على المستويين التنظيمي
والتعبوي .كما تطرح الدراسة كيف أن حركة (حماس) عملت على ملء الفراغ التنظيمي والتعبوي،
الذي تركته المنظمات النسوية المرتبطة بتجربة منظمة التحرير الفلسطينية ،ما أدى إلى تأسيس أول

حركة نسائية فلسطينية إسالمية في األراضي المحتلة .كما يقدم تحليالً لطرق تفكير وآليات عمل

النساء في تجربة حزب الخالص اإلسالمي ،كأول تنظيم سياسي علني لحركة (حماس) ،عن طريق
تحليل طرق تنظيم النساء ،وتطور خطابهن في الحركة ،ما أدى إلى إدخال تغييرات مستمرة على فكر

أن الصراع وتفتت الحركة النسوية المعاصرة،
الحركة فيما يتعلق بالنساء وقد خلصت الدراسة إلى ّ
يتطلبان فحصهما من خالل المضمون األوسع لتشكل السلطة الفلسطينية بعد توقيع اتفاق أوسلو عام
(  .،)6993ويعتمد الكتاب على العديد من المقابالت المعمقة ،وتحليل بعض نماذج التنظيمات

النسائية المرتبطة بتجربتي الحركة الوطنية الفلسطينية (العلمانية) ،وحركة المقاومة اإلسالمية

(حماس).

وتسعى الدراسة إلى تقديم مساهمة نقدية حول فكر وتوجهات ما بعد االستعمار ،وكذلك بعض

الثنائيات ،التي يتبناها البعض لدراسة المجتمعات العربية؛ مثل ثنائية "الحداثة/التقليدية"،
و"اإلسالم/العلمانية" ،وذلك عبر فحص إمكانية تأسيس أرضية مشتركة قد يلتقي عليها كال التوجهين

في بعض المطالب ،خاصة في ظل استم اررية النضال التحرري من أجل االستقالل.

وتتوقف المادة البحثية لهذا الكتاب عند منتصف العام  ،5001وال تشمل األحداث والتغيرات التي
طرأت على الواقع الفلسطيني بعد االنتخابات التشريعية األخيرة للعام  ،5001والتي أدت إلى صعود

حركة (حماس) إلى سدة الحكم.
-5

دراسة حنين عيد الرحيم جاد اهلل ( رسالة ماجستير :)0222

" التخطيط الرسمي لتنمية وتفعيل المشاركة السياسية للمرأة في فلسطين  ،"5001 -6991والمقدمة

لجامعة النجاح في نابلس .وقد تناولت الدراسة التخطيط الرسمي لتنمية وتفعيل المشاركة السياسية
للمرأة الفلسطينية ،ودور هذه المشاركة في إشاعة الحكم الرشيد ،الذي يفضي بدوره إلى التنمية

أن عملية السالم وما يتبعها من قدوم للسلطة الوطنية الفلسطينية عام
المستدامة .وترى الدراسة ّ
( ،)6991شكلت منعطفاً حاداً في حياة الشعب الفلسطيني ،حيث حاولت النساء تخصيص مساحة
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أخفقن أحياناً .وقد ركزت الدراسة على
لهن من الخارطة االجتماعية والسياسية ،نجحن أحياناً و ّ
أكبر ّ
رصد وتحليل ما بذلته السلطة من جهود لتفعيل ودعم هذه المشاركة وذلك على مستويين ،مستوى
أن التخطيط
التخطيط التنموي الرسمي ومستوى البنية التشريعية والقانونية .كما أكدت الدراسة على ّ
التنموي وتطوير البنية القانونية والتشريعية ،هما وسيلتان مهمتان لتفعيل المشاركة السياسية للمرأة
الفلسطينية في ظل مجتمع تقليدي لم ينظر بعد للمرأة كشريك كامل في التنمية .وخلصت الدراسة إلى

أن الجهد الرسمي المبذول في هذه الجوانب هو جهد متواضع ،وليس كافياً ،على الرغم من تحقيق
ّ
بعض النجاحات هنا أو هناك ،ويحتاج إلى رؤية سياسية واضحة مؤمنة بأهمية المشاركة السياسية
للمرأة الفلسطينية عبر تخطيط تنموي شامل.
 -1دراسة د .نيفين مسعد (:)0222
" حقوق المرأة" ويتضمن أعمال الندوة اإلقليمية التي نظمت حول سبل تفعيل اتفاقية القضاء على جميع
أشكال التمييز ضد المرأة ،ونقاش تحفظات البلدان العربية المصدقة على االتفاقية ،والتي عكست عدم
توفر اإلرادة السياسية إلزالة جميع أشكال التمييز ضد المرأة ،كما ناقش الكتاب الخصوصية الثقافية

كذريعة للتحفظ على االتفاقية ،والتي كشفت عن تعدد المداخل الثقافية لالحتجاج على بنود االتفاقية،

وكان السؤال الذي أثارته الدراسة هو :أنه طالما تشترك دول المنطقة في منظوكتها القيمية الثقافية،
فكيف تتعدد المداخل الثقافية لالحتجاج على بنود االتفاقية ،كما أثارت سؤاالً آخر هو :إلى أي مدى

أن قوة التقاليد قد تزيد من سطوتها على
بأن ما تخطّئه الثقافة ال يمنعه الدين بالضرورة ،و ّ
يتوفر الوعي ّ
قوة المعتقد نفسه .وخلصت إلى ضرورة إثارة الوعي حول أهمية مراجعة الموقف من التحفظات على

أن قضية المرأة هي قضية مجتمعية.
االتفاقية ،انطالقاً من ّ

 -1دراسة وحدة المرأة في المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان (:)0222
" الوضععع القععانوني للم عرأة الفلسععطينية فععي منظومععة ق عوانين األح عوال الشخصععية" ،هععدفت هععذه الد ارسععة إلععى

المسععاهمة ف ععي الجهععود الداعي ععة إل ععى تعععديل وتوحي ععد ق ععانون األح عوال الشخص ععية ،بم ععا يععتالءم م ععع المع ععايير
الدوليععة .وتسععتعرض الد ارسععة منظومععة قععانون األح عوال الشخصععية المطبقععة فععي قطععاع غ عزة ،كمععا تسععتعرض
اتفاقيععة القضععاء علععى جميععع أشععكال التمييععز ضععد المعرأة وبشععكل خععاص الحقععوق القانونيععة للمعرأة كمععا تناولتهععا
االتفاقية ،ومن ثم تتناول أهعم القضعايا فعي منظومعة قعانون األحعوال الشخصعية وتوضعح كيعف تعم تناولهعا فعي
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اتفاقية مناهضة كافة أشعكال التمييعز ضعد المعرأة المعروفعة ب ع (السعيداو) ومعا نعص عليعه القعانون المطبعق ،ثعم

أن
تضع توصية بما يجب أن يكون عليعه القعانون ،لكعي ينسعجم معع المععايير الدوليعة .وأكعدت الد ارسعة علعى ّ
المعرأة الفلسععطينية وصعلت فععي طموحهععا وجعدارتها إلععى أعلعى الم ارتععب المجتمعيععة ،وهعى فععي ذلعك ال تقععل عععن
الرجععل فععي كفاءتععه ومقدرتععه ،وعلععى العرغم مععن ذلععك ما ازلععت ال تسععتطيع بحكععم القععانون أن تحضععن أوالدهععا إذا
فقدوا والدهم ،وال تسعتطيع أن تعدلي بشعهادتها منفعردة أمعام المحكمعة الشعرعية ،وال تعزال فعي العالقعات العائليعة

وفى عقد الزواج وبحكم القانون معقوداً عليه وليس طرفاً متعاقداً أي أنها الزالت ال تتمتع باألهليعة القانونيعة

الكاملة .وذلعك علعى العرغم أن جميعع الدسعاتير الفلسعطينية المتعاقبعة وأخرهعا القعانون األساسعي الجديعد نصعت
علععى مبععدأ المسععاواة بععين الرجععل والم عرأة ،باإلضععافة إلععى مععا نععص عليععه القععانون الععدولي وجميععع المعاهععدات

والمواثيععق الدولي ععة ،ت ععنص جميعه ععا عل ععى مبععدأ ع ععدم التميي ععز ب ععين الرج ععل والم عرأة ف ععي جمي ععع من ععاحي الحي ععاة،
خصوصاً في الحقوق والواجبات.
لقد حاولت هذه الدراسة أن نوضح بعض أشكال التمييز ضد المرأة في قانون األحوال الشخصية المطبق
في قطاع غزة ومقارنته باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ،والكشف عن مواطن عدم
المساواة بين الرجل والمرأة كما جاءت في قانون األحوال الشخصية ،كما حاولت وضع بعض الحلول
لمشاكل تواجهها المرأة الفلسطينية بسبب التمييز بينها وبين الرجل في قانون األحوال الشخصية مع مراعاة

أن تكون هذه الحلول متوافقة ومتفقة مع المعايير الدولية لحقوق المرأة .وفي الوقت نفسه ،أشارت إلى
المسبب لعدم المساواة بين الرجل والمرأة ،ال يكمن فقط في بعض التشريعات أو القوانين
أن الخلل
ّ
ّ
الموروثة ،بل وفي الكثير من العادات والتقاليد المتوارثة والمفاهيم الخاطئة التي تحكم وتتحكم في أفراد
المجتمع عامة والنساء بخاصة .وخلصت إلى ضرورة مراجعة منظومة قوانين األحوال الشخصية بمجملها،
المكملة له في مجلة األحكام العدلية ،،التي ال يأتي
بما في ذلك قانون أصول المحاكمات الشرعية والمواد
ّ
على ذكرها أحد ،ويشكل استمرار العمل بها انتهاكاً مستم اًر ،بل وشرعياً لحقوق المرأة والبد من تعديلها ،بما
يضمن إنهاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة وعدم مساواتها بالرجل.

 -8تقرير مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي ( :)0222
" تقرير حول وضعية المرأة الفلسطينية باالستناد إلى اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة"
حيث استعرض التقرير أوضاع المرأة الفلسطينية في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية ،ومقارنتها

بالحقوق التي أقرتها اتفاقية السيداو للنساء في كل أنحاء العالم ،بغض النظر عن الخصوصيات المحلية،
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مع وجود إمكانية لوضع تحفظات على بغض البنود ،وقد كانت الدراسة سردية تفتقر إلى التحليل والتعمق

في أوضاع المرأة الفلسطينية باعتبارها جزءاً من السياق السياسي واالجتماعي الذي تنتمي إليه.

-9

دراسة نادر عزت سعيد (: )1111

" النساء الفلسطينيات واالنتخابات" :تبحث هذه الدراسة ،الصادرة عن مؤسسة مواطن في رام اهلل ،في
الجوانب المتعددة للمشاركة النسوية في مواقع صنع القرار بشكل عام ،واالنتخابات التشريعية بشكل خاص
وتقدم تحليالت للتجربة االنتخابية من الناحية النظرية والتاريخية .وقد كشفت هذه الدراسة خطأ االفتراض

القائل بغياب بعد نسوي في االنتخابات التشريعية والذي يتمثل في جوانب عديدة؛ منها اختالف وجهات
نظر النساء والرجال في مجال تحديد األولويات أو في مجال النظرة لحقوق المرأة .وتكمن أهمية هذا

الكتاب من أنه يوثق ويناقش إحدى أهم التجارب ،التي خاضتها النساء الفلسطينيات ،وهي تجربة
االنتخابات التشريعية الفلسطينية األولى في تاريخ المجتمع الفلسطيني ،التي جرت عام ( ،)6991والتي

ش ّكلت حالة دراسية فريدة من نوعها.

 -60دراسة مؤسسة مواطن (:)1111
" الحركة النسائية الفلسطينية -إشكاليات التحول الديمقراطي واستراتيجيات مستقبلية" وهو يمثل وقائع
المؤتمر السنوي الخامس لمؤسسة مواطن ،وقد نظر الكتاب للحركة النسوية باعتبارها تندرج تحت

أن
الحركات االجتماعية وبالتالي تخضع للتقييم نفسه الذي تخضع له هذه الحركات ،وعلى الرغم من ّ
الكتاب جاء في وقت عاشت فيه الحركة النسوية الفلسطينية أسئلة الهوية السياسية واالجتماعية ،إالّ أنه
حاول تقديم رؤية لمستقبل هذه الحركة ،لكنها بقيت رؤية نخبوية ،أكثر منها رؤية مجتمع بأسره.

التعقيب على الدراسات المتعلقة يحقوق المرأة:
 -6تتميز هذه الدراسات بتنوع مداخل البحث في تناول قضية حقوق المرأة في المجتمع الفلسطيني،
وهذا يثري البحث والنقاش المجتمعي حول حقوق المرأة ،وطبيعة التشريعات التي يجب أن تحمي

هذه الحقوق.
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 -5جميع هذه الدراسات صدرت بعد نشوء السلطة الوطنية الفلسطينية ،في أعقاب اتفاقية أوسلو،
التحوالت التي رافقت مسيرة كفاح المرأة الفلسطينية واالنتقال من
األمر الذي يشير إلى طبيعة
ّ
العمل الوطني /السياسي المباشر ،إلى النضال االجتماعي.

 -3صدر جزء كبير من هذه الدراسات عن منظمات المجتمع المدني ،وهذا يعكس اهتماماً واسعاً
بقضية حقوق المرأة وطبيعة التشريعات المرتبطة بها ،من قبل هذه المنظمات ،كما يعكس أيضاً

نقص في البحوث والدراسات الرسمية ،التي تعكس وجهة نظر السلطة الوطنية الفلسطينية (

الرسمية) فيما يتعلق بحقوق المرأة  ،ومدى انعكاس ذلك على التشريعات والق اررات والسياسات التي
تصدر عنها.

مصطلحات الدراسة:
 -6التشريعات:

تعرف التشريعات بأنها مجموعة من القواعد العامة المجردة والتي تقوم بتنظيم العالقة فيما

بين األفراد وسلطات الدولة وفيما بين األفراد وبعضهم البعض ،ويتم إقرار هذه التشريعات من قبل السلطة

التشريعية (المجلس التشريعي) وذلك وفق آلية يتم تحديدها وفق نظام خاص وتخضع إلجراءات المصادقة

حددت المادة الثامنة عشر من االتفاقية المرحلية،
عليها ونشرها في الجريدة الرسمية وفق أصول محددة .و ّ
الموقعة في ( )6991/9/59بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي ،والمعروفة باسم اتفاقية طابا ،تعريف
التشريع بأنه " :أية تشريعات أولية أو ثانوية بما فيها القوانين األساسية أو أية قوانين أو أنظمة أو مشاريع

قانونية تشريعية أخرى (.موقع مركز المعلومات الوطني الفلسطيني وفا)

 -5القانون :هو مجموعة قواعد ناتجة عن (تشريع)  ،وقد أجمع فقهاء القانون الوضعي على تعريف
القاعدة القانونية؛ بأنها " :مجموعة قواعد عامة مجردة ملزمة تنظم العالقات بين األشخاص

(معنوي/طبيعية) في الحال والمستقبل وتقترن بجزاء في حال مخالفتها" ومن أمثلته  :قانون المرور.

 -3التمييز ضد المرأة  :عرفت اتفاقية كافة أشكال التمييز ضد المرأة والمعروفة اختصا اًر بع ( السيداو) في
مادتها األولى ،التمييز بأنه " :يعني مصطلح التمييز ضد المرأة " :أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على
أساس الجنس ،ويكون من آثاره أو أغراضه النيل من االعتراف بالمرأة على أساس تساوي الرجل المرأة

بحقوق اإلنسان والحريات األساسية في الميادين السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والمدنية أو
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في أي ميدان آخر أو إبطال االعتراف للمرأة بهذه الحقوق وتمتعها بها وممارستها لها بغض النظر عن

حالتها الزوجية" .النوع االجتماعي ( الجندر  :) Gender /كلمة انجليزية تنحدر من أصل التيني
وتعني في اإلطار اللغوي) )Genusأي (الجنس من حيث الذكورة واألنوثة) وتعد ( آن أوكلي) أول من
أدخل المصطلح إلى علم االجتماع حيثت توضح أن كلمة(  ) Sexأي الجنس تشير إلى التقسيم
البيولوجي بين الذكر واألنثى ،بينما يشير النوع ) )Genderإلى التقسيمات الموازية وغير المتكافئة

(اجتماعياً إلى الذكورة واألنوثة) ومن هنا نجد أن مفهوم (النوع) يلفت االنتباه إلى الجوانب ذات (األساس

االجتماعي) للفروق بين الرجال والنساء ،ولقد اتسع منذ ذلك الوقت استخدام هذا المصطلح ليشير ليس

فقط إلى الهوية الفردية والى الشخصية ولكن يشير على المستوى الرمزي أيضاً إلى الصور النمطية
الثقافية للرجولة واألنوثة ،ويشير على المستوى البنائي إلى تقسيم العمل على أساس النوع في المؤسسات

والتنظيمات .ورغم استخدامه بكثرة في اآلونة األخيرة إال أنه ظل بصفته (مصطلحاً) غامضاً إذ يتم

تعريبه وترجمته إلى اللغة العربية إلى مصطلحات عدة منها (الجنس البيولوجي ،الجنس االجتماعي،
الدور االجتماعي ،النوع االجتماعي) وحالياً يستخدم مفهوم النوع االجتماعي (الجندر) للتعبير عن عملية
دراسة العالقة المتداخلة بين المرأة والرجل في المجتمع .بمعنى أن (الجندر يوضح العالقة التي تنشأ بين
الرجل والمرأة على أساس اجتماعي وسياسي وثقافي وديني) أي االختالفات التي (صنعها البشر عبر

تاريخهم الطويل) وأن (الجنس  Sexيولد به اإلنسان بيولوجياً فهو غير قابل للتغيير ،أما ال (Gender

/النوع االجتماعي) فهو قابل للتغيير ألنه يتكون اجتماعياً .وعليه فإنه يقصد بالنوع االجتماعي؛ تبادل
األدوار الوظيفية داخل المجتمع لكل من الرجل والمرأة على حدة ،وأن تكون األولوية لمن له الكفاءة في

أداء هذه األدوار ،ما يعني أنه مصطلح يشير إلى العالقات والفروقات بين الرجل والمرأة التي ترجع إلى
االختالف بين المجتمعات والثقافات والتي هي عرضة طوال الوقت للتغيير.
ويرجع مصطلح الع  Genderفي اللغة اإلنجليزية إلى شعور اإلنسان بنفسه كذكر أو

أنثى أي

مجرد الشعور بالذكورة أو األنوثة بعيدا عن األدوار المنوطة بكل منها على حده وذلك وفقا لما ورد

في الموسوعة البريطانية ،وقد ظهر استخدام مصطلح الجندر في المواثيق الدولية اعتبا ار من مؤتمر
السكان بالقاهرة عام  6991ولم يصل المعنى المقصود منه إلى كثير من الدول التي لم تفهم جيدا

ماذا يقصد مصطلح الجندر وفي مؤتمر بكين للسكان الذي عقد عام  6991تم التركيز بشكل
مكثف على استخدام مصطلح الجندر باعتباره أساس الدعوة إلى إلغاء كافة الفوارق التي من شأنها

أن تنتقض من حقوق المرأة أو التي تعطي الرجل حقوقا أكثر من المرأة وركز المؤتمر على أن

طرح فكرة المساواة بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بالحصول على الحقوق وممارسته األدوار الوظيفية
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داخل المجتمع إنما يتبلور من خالل استخدام مصطلح الجندر وفي مؤتمر روما الخاص بإنشاء

المحكمة الدولية عام  6999تم التأكيد على أن كل تفرقة أو عقاب على أساس الجندر تشكل
جريمة ضد اإلنسانية وهو ما يبرز المعنى المقصود دوليا من مصطلح الجندر ويحسم كثرة الجدل

الدائر بشأن الهدف من وراء إطالقه واستخدامه في المواثيق واالتفاقيات الدولية محدداً ذلك بالمساواة
بين الرجل والمرأة وكفالة عدم التمييز ضد المرأة وخالل العقدين الماضيين أصبح مصطلح الجندر

جزءا ال يتج أز من خطاب التنمية الذي تقوده األمم المتحدة ،السيما في بلدان العالم الثالث ،بهدف

دور مهماً في مجتمعات الدول
العمل على تفعيل دور الفئات المهمشة مثل الفقراء والنساء فيلعب اً

النامية كما اعتمد الخطاب العالمي المستخدم في المؤتمرات والمواثيق واالتفاقيات والمعاهدات على
مصطلح الجندر ،للتعبير عن كل ما من شأنه تعزيز دور المرأة في المشاركة في التنمية وتفعيل
دورها في المطالبة بحقوقها وكذلك القيام بدور هام وحيوي في تنمية المجتمع الذي تعيش فيه على
أن مفهوم النوع أو الجندر يستخدم عادة في العلوم االجتماعية للتعبير عن الجنس بمعنى الذكر

واألنثى أو ما يعرف بالجنس وذلك في إطار العالقة بين الجنسين التي هي نابعة من ثقافات
وعادات تتوارث داخل المجتمع ودراسة العالقة المتداخلة بين الرجل والمرأة في مجتمع ما تحددها
ويحكمها عوامل مختلفة سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية ودينية وفي ضوء هذه العوامل

تتحدد األدوار المنوطة بكل من الرجل والمرأة داخل المجتمع .
ويرتكز مفهوم النوع االجتماعي أو الجندر على عوامل رئيسية منها  :ع
o

معرفة وتحليل العالقات المتداخلة بين الرجل والمرأة .

o

تحديد أسباب وأشكال عدم التوازن في العالقة بين الرجل والمرأة والسعي إليجاد طرق لمعالجة
هذا االختالل

o

تطوير العالقة بين الرجل والمرأة بحيث يتم توفير العدالة والمساواة بين النوعين من ناحية وبين
أفراد المجتمع من ناحية أخرى .

وغالبا ما ترتبط هذه األدوار التي يناط بالرجل والمرأة القيام بها داخل المجتمع بمجموعة من
السلوكيات التي تعبر عن القيم ال عن القيم السائدة في هذا المجتمع والتي من شأنها تحديد مدى

إجادة كل من الجنسين في القيام بدوره ،ومن ثم يمكن القول أن مصطلح الجندر رغم الجدل المثار

حوله إال أنه يهدف إلى شيء واحد هو تعميق الشعور لدى شعوب العالم بضرورة إلغاء التمييز ضد
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المرأة وكفالة إعطاءها كافة الحقوق داخل المجتمع الذي تعيش فيه شأنها في ذلك شأن الرجل سواء

بسواء.

 -1التحليل الجندري ( منظور النوع االجتماعي) :هو أداة تحليل الفروقات بين الرجال والنساء مع مراعاة
خصوصية األنشطة والظروف واالحتياجات والوسائل التي تؤثر في تح ّكمهم في الموارد وكذلك وسائل
االفادة من التنمية واتخاذ القرار،و هو كذلك األداة التي يتم بواسطتها دراسة الروابط بين هذه العوامل
وغيرها في أوسع السياقات االجتماعية واالقتصادية والسياسية والبيئية .ويتطلب ،أوالً تجميع
المعلومات الجنسانية غير المترابطة وكذلك المعلومات ذات البعد الجندري المتعلقة بالسكان .إن
التحليل الجندري هو الخطوة األولى نحو قياس ورصد مدى تحقق العدالة على أساس الجندر في
المجتمعات
 -1الكوتا ( الحصة) :هي عبارة عن قاعدة تخصيص يتم من خاللها توزيع المناصب ،أو الموارد ،أو

المهام السياسية استناداً إلى معادلة محددة .وبشكل عام يتم استخدام نظام الحصص (الكوتا) لتمثيل
المرأة في الحاالت ،التي قد يؤدي فيها عدم استخدام الحصة إلى خلل أو عدم توازن غير مقصود في

تمثيل المرأة .وتهدف إلى منح المرأة سلطة سياسية أكثر توازناً من خالل تطبيق إجراءات إيجابية.
تخصيص عدد معين من المقاعد للنساء في المجلس التشريعي ،وفي المجالس المحلية.

 -1التمييز اإليجايي للمرأة :مجموعة القوانين والتشريعات والق اررات والممارسات ،التي تدعم وتساند
مشاركة المرأة في السياسة والحياة العامة .والهدف من التمييز اإليجابي هو تشجيع الفرص المتساوية،
ويكون في األماكن الحكومية والمؤسسات التعليمية للتأكد من أن األقليات في مجتمع ما تكون مضمنة

في كل البرامجُ .يبرر التمييز اإليجابي بأنه يساعد في تعويض التمييز واالضطهاد واالستغالل
الماضي من الطبقة الحاكمة في الثقافة ،وكذلك لتحديد التمييز الحالي .وقد استخدم مصطلح " التمييز
اإليجابي" ألول مرة في الواليات المتحدة في األمر التنفيذي  60951ووقعه الرئيس جون ف .كينيدي

في(  ، )6916وقد استخدم لتعزيز إجراءات تهدف لعدم التمييز.

-60المشاركة السياسية :المفهوم العام للمشاركة السياسية هو  " :مشاركة أعداد كبيرة من األفراد
والجماعات في الحياة السياسية " .وتعني المشاركة السياسية عند صومائيل هاتنجتون وجون نلسون "
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ذلك النشاط الذي يقوم به المواطنون العاديون بقصد التأثير في عملية صنع القرار الحكومي،سواء أكان

عيا أم غير
متقطع
عفويا،متواصال أو
ا،منظما أم
جماعي
فرديا أم
هذا النشاط
ا،سلميا أم عنيفًا،شر ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
شرعي،فعاالً أم غير فعال " .و يعرض"لوسيان باي"مفهوماً مبسطاً للمشاركة السياسية وهو يشير إلى

أنها تعني"مشاركة أعداد كبيرة من األفراد والجماعات في الحياة السياسية".

شيوعا لمفهوم المشاركة السياسية هو " قدرة المواطنين على التعبير العلني ،والتأثير في
والمعنى األكثر
ً
اتخاذ الق اررات سواء بشكل مباشر أو عن طريق ممثلين يفعلون ذلك ".حيث تقتضي المشاركة السياسية
وجود مجموعة بشرية تتكون من المواطنين والمواطنات يتوفر لديهم الشعور باالنتماء إلى هذه المجموعة

توفرت لديهم اإلمكانيات المادية والمعنوية ووسائل أو آليات
البشرية وبضرورة التعبير عن إرادتها متى ّ
التعبير .وعلى هي مجموعة من الممارسات التي يقوم بها المواطنون أو بها يضغطون بغية االشتراك في
صنع وتنفيذ ومراقبة تنفيذ وتقييم القرار السياسي ،اشتراكاً فعلياً خالياً من الضغط ،الذي قد تمارسه

السلطة عليهم.

وتعتبر المشاركة السياسية شكالً من أشكال التعليم ،حيث يتعلم المواطنون من خاللها حقوقهم وواجباتهم،
وهذا يؤدى بدوره إلى معرفة تامة وادراك كبير لهذه الحقوق والواجبات ،والى مزيد من الواقعية والمرونة

في مطالب هؤالء المواطنين.
فالمشاركة السياسية ترتبط بالمسئولية االجتماعية ،التي تقوم على أساس الموازنة بين الحقوق والواجبات،
لذلك فهي سمة من سمات النظم الديمقراطية ،حيث يتوقف نمو وتطور الديمقراطية على مدى اتساع

نطاق المشاركة ،وجعلها حقوقاً يتمتع بها كل إنسان في المجتمع.

كما تؤدى الم شاركة إلى مزيد من االستقرار والنظام في المجتمع ،مما يؤدى بدوره إلى توسيع وتعميق

اإلحساس بشرعية النظام ،ذلك أن المشاركة تعطى الجماهير حقاً ديمقراطياً يمكنهم من محاسبة
المسئولين عن أعمالهم ،إذا ما قصروا في األداء؛ ذلك ألن المواطنين الذين لديهم معرفة وعلم بمجريات

األمور ،يمكنهم الحكم تماماً على مدى جودة األداء الحكومي ،باإلضافة إلى أن المشاركة تدعم العالقة

أن المشاركة
بين الفرد ومجتمعه ،األمر الذي سينعكس بالضرورة ،على شعوره باالنتماء لوطنه .كما ّ
تجعل المواطنين والمواطنات أكثر إدراكاً لحجم المشاكل المتعلقة بمجتمعهم ولإلمكانيات المتاحة لها،

فتفتح باباً للتعاون البناء بين الجماهير والمؤسسات الحكومية .إن المشاركة الحقيقية تعنى في كثير من
األحيان ،تدعيم الفكر الحكومي بكثير من اآلراء الجماهيرية الصالحة ،التي لم تتأثر بتقاليد البيروقراطية

وحدودها ،كما أنها تؤدى إلى قيام الجماهير بتنظيم أنفسهم في جمعيات أهلية ،تساند الهيئات الحكومية

في مقابلة االحتياجات العامة للجماهير ككل.
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الفصل الثاني
نشأة السلطة الوطنية الفلسطينية
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مقدمة :
تشكلت السلطة الوطنية الفلسطينية على جزء محدود جداً من أرض فلسطين التاريخية ،في ظل االحتالل
اإلسرائيلي وبحضوره الكثيف والقوي ،في غياب حقيقي لدولة مكتملة ،منزوعة السيادة ،ال تسيطر على

حدده االتفاق الفلسطيني اإلسرائيلي ،الموقع في
إقليمها ،كما أرادت ( إسرائيل) لها أن تكون ،وكما ّ
واشنطن ،فخالل الفترة من ( )4991 -4991سيطرت السلطة الوطنية الفلسطينية على ) (%3فقط من
الضفة الغربية ،ثم توسعت مناطق السيطرة للسلطة ما بين عامي )4999 -4991 ( :لتصل إلى

( ،)%41أي أنها كانت تسيطر على أقل من خمس مساحة اإلقليم المفروض أن ت ّشكل عليه الدولة
أن اتفاق القاهرة الموقع في( أيار /مايو  ،)4991والمالحق االقتصادية واألمنية المرفقة
الفلسطينية ،كما ّ
قيد
به من والية السلطة الوطنية الفلسطينية ومن صالحياتها التنفيذية ( البرغوثي ،0242 ،صّ ،)022
كثي اًر من صالحيات هذه السلطة.

أن قسماً كبي اًر
ولكن ،على الرغم من كل العيوب الكبيرة ،التي رافقت نشوء السلطة الوطنية الفلسطينية ،إالّ ّ
من الفلسطينيين ،خاصة في األراضي المحتلة ،نظروا إليها باعتبارها انجا اًز وطنياً تاريخياً مهماً وغير
مسبوق ،وأنها نتاج صمودهم وكفاحهم وتضحياتهم ،على مدار عقود طويلة ،وثمرة مهمة من ثمار الثورة

ونضالها ،وعلى وجه الخصوص ،ثمرة االنتفاضة الشعبية األولى ،التي اندلعت عام(  ،)4912ومثّلت من

وجهة نظرهم ،خطوة على طريق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وانهاء االحتالل وما ينجم عنه من

معاناة.
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المبحث األول:
السلطة الوطنية الفلسطينية واعالن المبادئ وما تبعه من اتفاقيات :
في  43أيلول /سبتمبر ،4993تم توقيع اتفاقية إعالن المبادئ بين ٍ
كل من منظمة التحرير الفلسطينية
و(إسرائيل) ،وانبثقت عن هذا اإلعالن اتفاقية غزة -أريحا في الرابع من أيار /مايو ( ،)4991ثم تالهما

سمي باالتفاقية المرحلية ،التي تم التوقيع عليها في(  01أيلول /سبتمبر ،)4991
اتفاقية واشنطن أو ما ّ
حددت اإلطار العام لشكل السلطة الوطنية الفلسطينية ( اتفاقية إعالن
وتعتبر أهم االتفاقيات ،التي ّ
المبادئ حول ترتيبات الحكومة الذاتية ،الموقعة في 43أيلول /سبتمبر  .)4993والحقاً بروتوكول الخليل

 ،4991وواي ريفر .4991

وتنص االتفاقيات على إقامة سلطة حكومة ذاتية انتقالية فلسطينية (عرفت فيما بعد بالسلطة الوطنية

الفلسطينية) ،ومجلس تشريعي منتخب للشعب الفلسطيني ،في الضفة الغربية و قطاع غزة ،لفترة انتقالية ال
تتجاوز الخمس سنوات .على أن تشهد هذه السنوات االنتقالية الخمس- ،وفقاً لالتفاقية  -مفاوضات بين
الجانبين ،بهدف التوصل إلى تسوية دائمة على أساس قراري مجلس األمن(  ) 010و( ،)331تغطي
القضايا المتبقية ،بما فيها القدس؛ الالجئون؛ المستوطنات؛ الترتيبات األمنية؛ الحدود؛ العالقات والتعاون

مع جيران آخرين (.قريع ،0221 ،ص.)03-00

وقد نصت اتفاقية إعالن المبادئ على إجراء مفاوضات لالنسحاب اإلسرائيلي من الضفة الغربية وغزة

على مرحلتين:

المرحلة األولى :اإلعدادية
تبدأ في  43تشرين ثاني /أكتوبر  4993وتنتهي بعد ستة أشهر ،وتجرى فيها مفاوضات تفصيلية على

محورين:

المحور األول:
 -4االنسحاب اإلسرائيلي من غزة وأريحا ،ويتم التوقيع على هذا االنسحاب في غضون شهرين بعد دخول
االتفاقية حيز التنفيذ ( اتفاقية إعالن المبادئ ،البند )40
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ويجري انتقال سلمي للسلطة من الحكم العسكري واإلدارة المدنية اإلسرائيلية إلى ممثلين فلسطينيين ،تتم

تسميتهم لحين إجراء انتخابات المجلس الفلسطيني.

 -0لن يكون األمن الخارجي والعالقات الخارجية والمستوطنات من مهام السلطة الفلسطينية في المناطق
التي سينسحب الجيش اإلسرائيلي منها.

 -3أما بالنسبة لألمن الداخلي فسيكون من مهام قوة شرطة فلسطينية يتم تشكيلها من فلسطينيي الداخل
والخارج مع وجود لجنة للتعاون األمني المشترك.

 -1كذلك يشكل صندوق طوارئ ،تكون مهمته تلقي الدعم االقتصادي الخارجي بطريقة مشتركة مع
الجانب اإلسرائيلي ،ويحق للطرف الفلسطيني أن يسعى للحصول على هذا الدعم بطريقة منفصلة

كذلك .بعد التوقيع على هذه االتفاقية تنسحب (إسرائيل) تدريجياً ،على أن ينتهي هذا االنسحاب في
غضون أربعة أشهر ،تنتهي في  43نيسان  /أبريل  (.4991اتفاقية إعالن المبادئ. ،البند )0

المحور الثاني:
حيث تنص االتفاقية على تشكيل سلطة حكم فلسطيني انتقالي ،تتمثل في مجلس فلسطيني منتخب،

يمارس سلطات وصالحيات في مجاالت محددة ومتفق عليها لمدة خمس سنوات انتقالية ،ويكون لهذا
المجلس حق الوالية على كل الضفة وقطاع غزة في مجاالت الصحة والتربية والثقافة والشؤون
االجتماعية والضرائب المباشرة والسياحة إضافة إلى اإلشراف على القوة الفلسطينية الجديدة ،ما عدا

القضايا المتروكة لمفاوضات الحل النهائي مثل :القدس ،والمستوطنات ،والمواقع العسكرية،
واإلسرائيليين المتواجدين في األرض المحتلة.
وحددت االتفاقية المعايير التي سوف تجري في إطارها انتخابات المجلس التشريعي؛ فدعت إلى أن

تتم تلك االنتخابات ،تحت إشراف دولي ،يتفق الطرفان؛ الفلسطيني واإلسرائيلي عليه ،وتتم هذه العملية
في موعد أقصاه تسعة أشهر من دخول االتفاقية حيز التنفيذ الفعلي؛ أي في /43تموز /يوليو،4991/
وتفصل االتفاقية في من يحق لهم المشاركة في تلك االنتخابات؛ خاصة من القدس .أما نظام

االنتخاب وقواعد الحملة االنتخابية وتنظيمها إعالمياً وتركيبة المجلس وعدد أعضائه وحدود سلطاته

التنفيذية والتشريعية فكلها أمور متروكة للمفاوضات الجانبية بين الطرفين.
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فيما أعطى إعالن المبادئ الصالحية للمجلس الفلسطيني ،بعد تسلمه صالحياته ،أن يش ّكل بعض

المؤسسات ،التي تخدم التنمية ،مثل سلطة كهرباء فلسطينية ،وسلطة ميناء غزة ،وبنك تنمية
فلسطيني ،ومجلس تصدير ،وسلطة بيئة فلسطينية ،وسلطة أراضي فلسطينية ،وسلطة إدارة المياه

الفلسطينية.

المرحلة الثانية :االنتقالية
تبدأ بعد االنسحاب اإلسرائيلي من غزة وأريحا ،وتستمر لمدة خمس سنوات ،تجرى خاللها انتخابات

عامة ،حرة ،مباشرة؛ الختيار أعضاء المجلس الفلسطيني ،الذي سي ّشرف على السلطة الفلسطينية
االنتقالية ،وعندما يتم ذلك تكون الشرطة الفلسطينية قد استلمت مسؤولياتها في المناطق ،التي تنسحب
منها القوات اإلسرائيلية ،خاصة تلك المأهولة بالسكان (.اتفاقية اوسلو ،ص)42
ض الخالفات ،وأخرى
كما ينص اإلعالن على تكوين لجنة فلسطينية (إسرائيلية) مشتركة؛ للتنسيق وف ّ
للتحكيم في حال عجز اللجنة األولى عن التوصل إلى حل الخالفات .ويحث على ضرورة التعاون
اإلقليمي في المجال االقتصادي من خالل مجموعات العمل في المفاوضات متعددة األطراف.

وبالنسبة لمفاوضات الوضع النهائي فقد نص على البدء في تلك المرحلة بعد انقضاء ما ال يزيد عن
ثالث سنوات والتي تهدف إلى بحث القضايا العالقة مثل :القدس ،والمستوطنات ،والالجئين،
والترتيبات األمنية ،والحدود ،إضافة إلى التعاون مع الجيران وما يجده الطرفان من قضايا أخرى ذات

اهتمام مشترك ،استناداً إلى قراري مجلس األمن الدولي  010و ( 331قريع ،0221،ص ،)01ووفقاً

فإن الفترة االنتقالية ،تبدأ عند االنسحاب من قطاع غزة ومنطقة أريحا ،كما تبدأ مفاوضات
لالتفاقية ّ
الوضع الدائم بين حكومة ( إسرائيل) وممثلي الشعب الفلسطيني ،في أقرب وقت ممكن ،بما ال يتعدى
بداية السنة الثالثة من الفترة االنتقالية (اتفاقية إعالن المبادئ ،البند  . )0بعد ذلك تأسست السلطة

الوطنية الفلسطينية كنتاج التفاق أوسلو ،بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني في دورته المنعقدة في

ويعول عليها أن تكون نواة الدولة الفلسطينية المقبلة على
42تشرين أول /أكتوبر  ،4993في تونسّ ،
جزء من أرض فلسطين وهي :الضفة الغربية وقطاع غزة ،حيث تشكل مساحة هذه األراضي ما نسبته
(  )%00من إجمالي أرض فلسطين التاريخية ( صايغ ،0223 ،ص.)90
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المبحث الثاني:
البنية الهيكلية للسلطة الوطنية الفلسطينية:
أقر المجلس المركزي الفلسطيني في جلسته ،التي عقدت في تونس في الفترة من / 40-42 ( :تشرين

أول  /أكتوبر ،)4993/قيام السلطة الوطنية الفلسطينية ،معتب اًر إياها امتداداً للمنظمة في الداخل ،على أن
تكون المنظمة هي المرجعية التنظيمية والسياسية للسلطة ،وقد القى هذا الموقف من قبل المجلس المركزي

معارضة معظم الفصائل الفلسطينية المنضوية تحت لواء المنظمة ،باإلضافة إلى حركتي حماس والجهاد

اإلسالمي ،وهي معارضة لم تستطع أن تمنع قيام السلطة واستمرارها في طريق التسوية ،ما أدى إلى
ٍ
انقسام عميق في بنية منظمة التحرير الفلسطينية ،تزامن مع تراجع دور القوى اليسارية وعجزها عن
حدوث
إيجاد بديل مناسب (.السبع ،4991 ،ص)491

وقد تركت منظمة التحرير الفلسطينية سماتها البنيوية ،سواء السياسية أو التنظيمية على الكيان الناشئ

للسلطة ،خاصة فيما يتعلق بالمركزية الشديدة ،التي تعمقّت مع ضعف قوى المعارضة ،وتعاظم دور
إن السلطة الوطنية الفلسطينية ،ورثت عن المنظمة
الشخصية المركزية ( هالل ،4991 ،ص ،)32بل ّ

أمراضها ،المتمثلة في تعزيز االعتبارات الحزبية وطغيان الفصائلية على البناء التنظيمي ،كما أدى دمج
ٍ
تحول في كثير من
مؤسسات المنظمة مع مؤسسات السلطة إلى حدوث ارتباك سياسي داخلي وخارجيّ ،
اع حول الوالية السياسية والتنظيمية ٍ
لكل منهما ،ما أعاق في النهاية ممارسة مبدأ سيادة
األحيان إلى نز ٍ

القـانـ ـون والمس ـاءل ـ ـة ،في الوق ـت الذي ك ـانـ ـت في ـه الح ـرك ـات االجتمـاعية واألحـزاب الس ـياسيـة غائبـة أو
غيبة ( الجرباوي ،4991،ص.)32
م ّ

 -1السلطة التشريعية:
أولى الفيلسوف والمفكر االنجليزي جون لوك ( ،)John Locke 1632 – 1704أهمية فائقة للسلطة
التشريعية ،واعتبرها الهدف األول لجميع الدول ،باعتبارها السلطة العليا في المجتمع ،التي ستعمل من

تعسفية،
أجل الخير العام ،لكنه يرى أيضاً ّ
أن علو شأن السلطة التشريعية ،ال يجب أن يجعل منها سلطة ّ
أن السلطة التشريعية ،ال يمكنها أن
تعمل ضد حقوق األفراد ومصالحهم .بل على العكس من ذلك ،يرى ّ
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تحكم بشكل ارتجالي ،بل يجب أن تسن القوانين الواضحة والدقيقة التي يعلمها الناس ،وينبغي أن تسند

أمر فض النزاعات إلى قضاة معروفين ).د.أبراش ،4999 ،ص)011

بعد تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية ،وخالل المرحلة االنتقالية الممتدة إلى ما قبل انتخابات المجلس

التشريعي عام ( ،)4991كانت صالحيات التشريع وادارة شؤون البالد منوطة بمجلس السلطة ورئيسها،
وفقاً ألحكام قانون رقم ( )1لسنة ( )4991الخاص بنقل السلطات والصالحيات ،وحسب اإلجراءات
المنصوص عليها في قانون رقم ( )1لسنة ( )4991بشأن إجراءات إعداد التشريعات ( الوقائع

الفلسطينية ،4991 ،ص.)42

ويتولى المجلس التشريعي الفلسطيني وهو أحد مكونات السلطة الوطنية الفلسطينية ،سلطة التشريع في

الضفة الغربية وقطاع غزة ،كما هو مبين في نظامه الداخلي ،استناداً للمادة ( )12من القانون األساسي

المعدل لسنة ( ،)0223ويتركز دوره " في وضع التشريعات ،التي تحكم مختلف أنواع األنشطة ،ذات
ّ
األهمية في الدولة ،سواء تعلقت باألفراد أو الهيئات ،كما تقوم هذه السلطة بممارسة الرقابة على أجهزة
السلطة التنفيذية"( القانون األساسي المعدل ،0223 ،المادة .)12

أن شكل وبنية المجلس التشريعي الفلسطيني ،قد تم التطرق إليها في وثيقة إعالن المبادئ،
ومن المعروف ّ
التي تم التوقيع عليها في واشنطن ) بتاريخ/43أيلول4993 /سبتمبر) .وتضمنت االتفاقية اإلسرائيلية
الفلسطينية المرحلية حول الضفة الغربية وقطاع غزة ،الموقعة في واشنطن بتاريخ ( /01أيلول /سبتمبر

 ،)4991جميع التفاصيل المتعلقّة بإنشاء المجلس التشريعي ،من حيث دوره وصالحياته ،وواليته الجغرافية
أن المجلس الفلسطيني ورئيس السلطة التنفيذية للمجلس؛ يش ّكالن سلطة
والوظيفية ،حيث اعتبرت االتفاقية ّ
الحكومة الذاتية االنتقالية للشعب الفلسطيني ،بموجب انتخابات مباشرة لفترة انتقالية ،ال تتجاوز الخمس

سنوات ،من تاريخ التوقيع على اتفاقية غزة -أريحا في (الرابع من أيار /مايو  ،)4991وللمجلس المنتخب
صالحيات تشريعية وتنفيذية ،وفق ما جاء في المادتين السابعة والتاسعة من إعالن المبادئ ،إضافةً إلى

المسؤوليات المنقولة إليه ،بموجب االتفاقية المرحلية (اتفاقية إعالن المبادئ ،المادتان.)2،9

كما تطرقت االتفاقية المرحلية ،في المادة السابعة عشر منها ،إلى الوالية الجغرافية والوظيفية للمجلس،
حيث شملت الضفة الغربية وقطاع غزة كوحدة جغرافية واحدة ،باستثناء القضايا التي سيتم التفاوض حولها

في مفاوضات الوضع النهائي ،فيما تمتد الوالية الوظيفية واإلقليمية للمجلس على جميع األفراد ،ما عدا

اإلسرائيليين ،إالّ إذا نصت االتفاقية على خالف ذلك ( .االتفاقية المرحلية حول الضفة العربية وقطاع
غزة ،واشنطن.)4991 ،
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مهام ووظائف المجلس التشريعي :
أوالا :مهام ووظائف المجلس كما جاءت في االتفاقية المرحلية:
حددت المادة الثامنة عشر من االتفاقية المرحلية ،الموقعة في (/01أيلول /سبتمبر ) 4993بين الجانبين
ّ
الفلسطيني واإلسرائيلي ،تعريف التشريع بأنه " :أية تشريعات أولية أو ثانوية بما فيها القوانين األساسية أو
أية قوانين أو أنظمة أو مشاريع قانونية تشريعية أخرى"( .االتفاقية المرحلية حول الضفة العربية وقطاع

غزة ،واشنطن.)4991 ،
بينت االتفاقية صالحية تبني التشريعات ضمن واليته ،وهو الجهة التي تتولى إقرار القوانين
وللمجلس كما ّ
والتشريعات المختلفة إلى جانب الصالحيات التشريعية لرئيس السلطة التنفيذية والتي من ضمنها المبادأة
بالتشريع أو تقديم مقترحات تشريعية للمجلس وصالحية إصدار التشريعات التي يتبناها المجلس وصالحية

إصدار تشريعات ثانوية وأنظمة لها عالقة بأية أمور وفي أي مجال نص عليه في التشريعات األولية التي
تبناها المجلس.

أن االتفاقية وضعت قيوداً على التشريعات المخالفة ألحكامها ،أو التي تتجاوز والية المجلس أو
غير ّ
مخالفة ألحكام إعالن المبادئ أو أية اتفاقية يمكن التوصل إليها بين الطرفين خالل المرحلة االنتقالية ،فقد

وقيدت رئيس السلطة
اعتبرت االتفاقية أي تشريع يتعارض مع ما ذكر باطالً وغير ساري المفعولّ ،
التنفيذية بعدم إصدارها ،وفي هذا السياق أجبرت الفقرة الخامسة من المادة الثامنة عشر ،ضرورة إبالغ
الجانب اإلسرائيلي في اللجنة القانونية عن جميع التشريعات التي يقرها المجلس ،ولهذه اللجنة الحق في

لفت النظر إلى التشريعات المخالفة.

أن التنظيم الدستوري إلعداد التشريعات في فلسطين ،يقوم على وجود نوٍع من التقاسم
ويمكن القول هنا ّ
والمشاركة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ،فاختصاص التشريع في سن القوانين العادية هو للسلطة

المعدل لسنة ( ،)0223المادة  ،)12أما في حالة التشريعات
التشريعية بحسب األصل ( القانون األساسي
ّ
االستثنائية ( الق اررات بقوة القانون) ،والتشريعات الثانوية ( اللوائح وما في حكمها) ،فقد منحها القانون

األساسي للسلطة التنفيذية ( .القانون األساسي المعدل لسنة  ،0223المواد )24 ،22 ،13
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ثاني ا :مهام ووظائف المجلس كما جاءت في القانون األساسي للسلطة الوطنية
الفلسطينية:

أن المجلس التشريعي هو السلطة
جاء في المادة ( )12من القانون األساس للسلطة الوطنية الفلسطينية؛ ّ
التشريعية المنتخبة من الشعب وتنحصر مهامها في تشريع القوانين والرقابة وكما ورد في البند ( )0من
المادة ( )12من القانون األساسي(.القانون األساسي المعدل لسنة ( ،)0223المادة )12
ينتخب المجلس التشريعي وفي أول اجتماع له هيئة رئاسة وتتكون من رئيس المجلس التشريعي ونائبين

للرئيس وأمينا للسر ،وللمجلس التشريعي نظام داخلي يحدد طبيعة ومهام عمل المجلس التشريعي ويضع

اللوائح والقوانين ،التي تنظم عمل المجلس .وقد ضمن القانون األساسي الحريات التامة لعمل أعضاء
ٍ
بحصانة برلمانية ،حسب ما جاء في المادة ( )13من القانون األساسي.
المجلس التشريعي؛ حيث يتمتعون

وقد وضع المجلس التشريعي نظاماً داخلياً له والذي بموجبه تحدد آليات التشريع والرقابة والمحاسبة وهو

األساس الذي يحكم عالقة المجلس بالسلطات األخرى .وقد شمل النظام الداخلي جميع المبادئ ،التي يقوم
عليها أي نظام ديمقراطي بما يتضم ـنه م ـن فصـ ٍل للسلطـات الثالث (التشريعية – التنفيذيـة -القضائيـة )
وحسب الم ـادة ( )44من النظام الداخلي للمجلس التشـريع ـي فإ ّن مه ـام هيئ ـة الرئاس ـة تقـ ـوم باإلشـ ـراف عل ـى
جميـ ـع الشـ ـؤون اإلدارية والماليـ ـة والقانوني ـة والعالق ـات العام ـة والبروتوكول ومت ـابع ـة تنفي ـذ الق ـ اررات

الص ـ ـادرة عـ ـن الم ـج ـلـ ـس التشريعي(.النظام الداخلي للمجلس التشريعي ،المادة  .)44ويعقد المجلس

التشريع ـي دورات ـه على فترتين؛ م ـدة ك ـل منه ـا أربعـ ـة شه ـ ـور وق ـد يعقـ ـ ـد المج ـلس دورات غي ـر اعتيادية،
بناء على طلب رئيس المجلس أو أعضاء المجلس أو رئيس الوزراء ،وكي ينعقد المجلس البد من توفر
ً
أكدت المادة ( )11من النظام الداخلي للمجلس التشريعي،
النصاب القانوني أال وهو (النصف ،)4+كما ّ
على حق المجلس في تشكيل نوعين من اللجان :

• اللجان الدائمة  :وهى اللجان التي يجري انتخاب أعضائها مع بداية كل دورة .
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محددة ،تنتهي مع انتهاء مهماتها  .وللمجلس الحق في
• اللجان المؤقتة  :والتي تشكل وفقاً ألغراض
ّ

أن المجلس التشريعي ،هو الذي يقّر الخطـ ـ ـ ـ ـة العامة للتنمية،
تشكيل لجان خاصة لتقصي الحقائق ،كما ّ
يقر أيضاً
ومن بين مهام المجلس التشريعي أيضاً ،تنظيم األحكام الخاصة بإعداد الموازنة العامة ،حيث ّ

الموازنة السنوية ،قبل بداي ـة كل ع ـام  ،كما يقوم المجلس التشريعي بإقرار الحساب الختامي للسلطـة ف ـي
نهاي ـة ك ـل سن ـة م ـالي ـة ،ويبلغ عـ ـدد مقاع ـده (  ) 430مـقعـداً ،وينتخ ـب أعض ـاؤه ألرب ـع سـ ـن ـوات .وق ـد تـ ـم

آخر تجديد له بتاريخ 01( :كانون ثاني /يناير .)0221

-2السلطة التنفيذية ( الحكومة):
لم يرد تعبير الحكومة الفلسطينية أو السلطة الوطنية الفلسطينية في االتفاقيات اإلسرائيلية الفلسطينية،
كمصطلح ح ّل محل الحكومة ،ومحل السلطة الفلسطينية ،فقد
وقد تم – فقط -ذكر المجلس الفلسطيني
ٍ
فإن
نصت المادة األولى في فقرتها الثانية من االتفاقية المرحلية على " :لحين تنصيب المجلسّ ،
ّ
الصالحيات والمسؤوليات المنقولة إلى المجلس ستتم ممارستها من قبل السلطة الفلسطينية[ ]...والتي
سوف تكون لها أيضاً جميع الحقوق والمسؤوليات والواجبات الملقاة على عاتق المجلس في هذا

فإن مصطلح المجلس في جميع أماكن هذه االتفاقية ،سوف يفسر ،ولحين تنصيب
الخصوص ،وعلى هذا ّ
"السلطة الفلسطينية" ( .االتفاقية المرحلية ،المادة األولى ،فقرة .)0
المجلس ،على أنه يعني:

وهو ما أكدته – سابقاً -المادة األولى من إعالن المبادئ التي نصت على أن  " :هدف المفاوضات –

من بين أمور أخرى -إقامة سلطة حكومة ذاتية انتقالية فلسطينية /المجلس المنتخب ( المجلس) في
الضفة الغربية وقطاع غزة لفترة انتقالية ،ال تتجاوز الخمس سنوات ،وتؤدي إلى تسوية دائمة على أساس

قراري مجلس األمن(  010و ( .")331االتفاقية المرحلية ،المادة األولى ،فقرة )0

المخولين بهذه
أما الفلسطينيون الذين سوف يتسلمون أمور المجلس ،فقد أسماهم إعالن المبادئ (
ّ
المفوضين الذين
المهمة) ،حسب ما جاء في الفقرة ( )4من المادة السادسة من اإلعالن ،وهم أيضاً "
ّ
سيتولون الصالحيات والسلطات والمسؤوليات ،التي ستنتقل إلى الفلسطينيين وفقاً إلعالن المبادئ" ،كما

أطلق عليهم الملحق الثاني لإلعالن.

وفي البند الثالث ،من المادة الخامسة من االتفاقية المرحلية ،ورد مصطلح " اللجنة" والمقصود به السلطة

التنفيذية ،بحسب النص ،وورد مصطلح " الحكومة الذاتية االنتقالية" في المادة الثالثة من االتفاقية

المرحلية.
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حددت الفقرة الثانية من المادة الثالثة من إعالن المبادئ ،،إضافة إلى المحلق الثاني إلعالن المبادئ،
لقد ّ

الفقرة (أ) المجاالت ،التي تقع ضمن والية المجلس الفلسطيني ،وهي :التعليم؛ الثقافة؛ الصحة؛ الشؤون
االجتماعية؛ الضرائب المباشرة؛ السياحة .كما أضافت المادة نصاً هو " :وسيشرع الجانب الفلسطيني ببناء

قوة الشرطة الفلسطينية ،كما هو متفق ،والى أن يتم تنصيب المجلس ،يمكن للطرفين أن يتفاوضا على نقل
صالحيات ومسؤوليات إضافية حسبما يتفق عليه"

نصه  " :سيقوم المجلس فور
فيما أضافت الفقرة الرابعة ،من المادة السابعة من إعالن المبادئ ،ما ّ
تنصيبه ،إضافة إلى أمور أخرى ،بإنشاء سلطة فلسطينية للكهرباء ،وسلطة ميناء غزة البحري وبنك
فلسطين للتنمية ومجلس فلسطيني لتشجيع الصادرات وسلطة فلسطينية للبيئة وسلطة فلسطينية لألراضي

وسلطة فلسطينية إلدارة المياه ،وسلطات أخرى يتم االتفاق عليها ،وفقاً لالتفاق االنتقالي ،الذي سيحدد

صالحياتها ومسؤولياتها".

أن " :
أما القانون األساسي ،فقد نص في المادة ( )13منه ،والتي وردت ضمن الباب الخامس ،على ّ
ّ
مجلس الوزراء( الحكومة) هو األداة التنفيذية واإلدارية العليا ،التي تضطلع بمسؤولية وضع البرنامج الذي
تقره السلطة التشريعية موضع التنفيذ وفيما عدا لرئيس السلطة الوطنية من اختصاصات تنفيذية يحددها
ّ
القانون األساسي وتكون الصالحيات التنفيذية واإلدارية من اختصاص مجلس الوزراء" ( .القانون

األساسي ،المادة  .)13وقد خص القانون األساسي ،السلطة التنفيذية في شقها الثاني والمتمثل في مجلس
ٍ
أهمية ،باعتبارها األداة التنفيذية واإلدارية العليا.
الوزراء (الحكومة) بـ ـ ـ ( )31مادة وذلك لما لها من

المقرة من السلطات الفلسطينية المختصة ،وتضع الموازنة
تختص السلطة التنفيذية ،بتنفيذ السياسة العامة ّ
العامة ،وتعرضها على المجلس التشريعي ،كما تحدد طريقة إعداد الجهاز اإلداري ووضع هياكله،
وتزويدها بالوسائل الالزمة ،واإلشراف عليها ومتابعتها ،كما يتابع رئيس السلطة التنفيذية تنفيذ القوانين

وضمان االلتزام بأحكامها واتخاذ اإلجراءات الالزمة لذلك ،ويشرف مجلس الوزراء ،على أداء الو از ارت
المختلفة ،وسائر وحدات الجهاز اإلداري ،والتنسيق فيما بينها ،كما يكون مسؤوالً عن حفظ النظام العام
واألمن الداخلي ،ويناقش االقتراحات الخاصة بمشاريع القوانين ،مع الجهات المختصة ،وذات العالقة،

وتقديمها إلى المجلس التشريعي ،واصدار اللوائح ،واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذ القانون .وقد أشار

القانون األساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية إلى صالحيات رئيس الوزراء في المادة ( )11منه والتي
بموجبها يتم تشكيل مجلس الوزراء.
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-3السلطة القضائية:
مقوماً من مقومات الحكم الصالح ،فسيادة القانون ال تضمنها سوى
يعتبر وجود جهاز قضائي مستقلّ ،
سلطة قضائية قوية وفاعلة ومستقلة ،كأحد شروط الديمقراطية.
عند تأسيسها ،وجدت السلطة الوطنية نفسها ،أمام تركة ثقيلة فيما يتعلق بالنظام القضائي الفلسطيني ،من

حيث انهيار البنى القانونية  ،التي كانت تعمل في الضفة الغربية وقطاع غزة ،ووجود أكثر من نظام

قضائي سائد بين مختلف أنحاء الوطن الفلسطيني ،لذلك كان عليها أن تولي اهتماماً كبي اًر لهذه السلطة،

التي طالها خراب كبير ،لعب الحكم العسكري اإلسرائيلي دو اًر خطي اًر إلنهاكه ،ثم تدميره .وقد أخذت
السلطة الوطنية الفلسطينية على عاتقها مهمة تنظيم القضاء ،وزيادة فعالية دوره ،خاصة بعد انتخاب

المجلس التشريعي الفلسطيني ،ووجود قوة التنفيذ لق اررات المحاكم والمتمثل في جهاز الشرطة .ومن هنا
ٍ
ٍ
خاص بالسلطة القضائية والنيابة
فصل
احتوى مشروع القانون األساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية ،على

العامة ،جاء فيه " :السلطة القضائية مستقلة ،وتتوالها المحاكم على اختالف أنواعها ودرجاتها وتصدر

أحكامها وفقاً للقانون" .وأحال هذا المشروع مهمة تنظيم القضاء إلى قانون استقالل القضاء ،واختار طريقة
التعيين وسيلة الختيار القضاة ،وأوكل هذه المهمة إلى مجلس قضائي أعلى ( الملتقى الفكري العربي،

 ،4999ص.)13

وقد صدر المرسوم الرئاسي رقم ( )4لسنة ( ( )4991الوقائع الفلسطينية .)4991 ،ثم المرسوم رقم ()1

لسنة لسنة ( ( )4991الوقائع الفلسطينية )4991 ،حول صالحيات السلطة القضائية والبنية القانونية
سارية المفعول في األراضي الفلسطينية .وقد ترافق صدور هذه المراسيم مع العمل على إعداد القانون
األساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية ،الذي يشكل الناظم األكبر للسلطات الثالث وتقنين العالقة فيما

بينها .هذا ويركز القانون األساس للسلطة الوطنية الفلسطينية ،على مبدأ الفصل بين السلطات ،ويعترف
أن" :الشعب هو
بوجود سلطة قضائية ،إلى جانب السلطتين األخريين ،فقد نص القانون األساسي ،على ّ
مصدر السلطات ويمارسها عن طريق السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية على أساس مبدأ الفصل

بين السلطات على الوجه المبين في هذا القانون األساسي" ( القانون األساسي المعدل 0223،المادة .)0
وهي سلطة مستقلة في جميع أعمالها ،عن السلطتين التنفيذية والتشريعية ،وتمارس سلطاتها هذه عن

طريق المحاكم ،على اختالف أنواعها ودرجاتها ،وتخدم مجتمعها بالدرجة األولى وتعمل على إصدار
البت في أية مسائل
الق اررات واألحكام والفصل في المنازعات بين المتخاصمين؛ فهي المنفردة في سلطة ّ
ذات طابع قضائي ،من خالل تطبيق أحكام القوانين ،وتكون أحكامها واجبة التنفيذ ،تحت طائلة العقوبة".
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وقد تضمنت التشريعات القانونية -على اختالفها -بعض النصوص ،التي تحمي هذه السلطة واستقاللها،

تحدد مرجعيتها اإلدارية  ،وذلك عن طريق مجلس القضاء األعلى ،الذي يناط به
كما أردفت نصوصاًّ ،
جميع األمور اإلدارية ،المتعلقة بالسلطة القضائية والجهاز القضائي ،من قضاة وأعوان القضاة .غير ّأنه
حتى اآلن ،لم يزل النظام القضائي الفلسطيني ،يعتمد على القوانين العثمانية والبريطانية واألردنية في

الضفة الغربية والمصرية في قطاع غزة  ،فيما صدر مرسوم رئاسي بإلغاء نفاذ األوامر العسكرية

اإلسرائيلية( .محمد  ،0221ص)11

قانون السلطة القضائية:
صادق الرئيس الراحل ( ياسر عرفات) على قانون السلطة القضائية ،في(  41أيار/مايو ،)0220/أي بعد

مدني
حوالي أربع سنوات من إق ارره في المجلس التشريعي الفلسطيني،
ويشيد القانون البنية لقضاء ّ
ّ
فلسطيني ،مستقل ،وقادر على المحاسبة ،بما في ذلك المحاكم النظامية ،ومحاكم االستئناف ،والمحكمة

المدعي العام .وقد عملت السلطة التنفيذية ،على تجاهل القانون ،بعد المصادقة عليه
العليا ،وأيضاً مكتب ّ
أن المادة ( )31من قانون السلطة القضائية ،تحدد سن تقاعد
ونشره في الجريدة الرسمية ،فعلى الرغم من ّ
يتنحوا ( المركز
أن ثالثة قضاة على األقل ،تجاوزوا هذه السن ،دون أن ّ
القضاة بسبعين عاماً ،إالّ ّ
الفلسطيني لحقوق اإلنسان.)0220 ،

استقالل السلطة القضائية:
يش ّكل استقالل القضاء ،الضمان الرئيس لحق التقاضي ،من خالل وجود محاكم مستقلة ،وقضاة يتمتعون

المتبعة ،وتنفيذها ،دون
باالستقاللية التامة والكفاءة والقدرة على إصدار األحكام ،وفق األصول القانونية ّ
ٍ
إبطاء ،من شأنه أن يؤثر جوهرياً ،على مبدأ الحق في التقاضي.
ويعني استقالل القضاء أيضاً؛ استقالل القاضي في حكمه ،بحيث يكون قاد ًار على صياغة حكمه
ٍ
مادي أو معنوي ،سواء من سلطة أو حزب أو فرد ،ومهما كان
القضائي
بتجرد تام ،وبعيداً عن أي تأثير ّ

أما استقالل القضاء كمؤسسة  ،فيشمل إعمال مبدأ الفصل بين السلطات ،بكل ما يعنيه ذلك من
نوعهّ .
تضمن القانون األساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية؛ العديد من النصوص القانونية،
دالالت قانونية .ولقد ّ
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التي تحمي استقاللية القضاء ،وكذلك نصوص قانون السلطة القضائية ،ونشير إلى ذلك في المواد التالية:

أوالا :القانون األساسي المعدل لسنة :2003
المادة  " :91القضاة مستقلون ال سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون".

المادة  " :0/99القضاة غير قابلين للعزل إال من األحوال التي يجيزها قانون السلطة القضائية".

ثانيا :قانون السلطة القضائية ( قانون السلطة القضائية رقم ( )1لسنة :)2003
المادة " : 4السلطة القضائية مستقلة ويحظر التدخل في القضاء وفي شؤون العدالة".
المادة " : 0القضاة مستقلون ال سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون".

المادة " :02القضاة غير قابلين للعزل إالّ في األحوال المبينة في هذا القانون".
وقد تـم تأسـيس مجـلس القضـاء األعـلى ،بموجب القرار ،الصـ ـ ـادر عن رئيس السـلطـة الف ـلسطيـني ـة،

ضم مجموعـة من كبـار القض ـ ـ ـاة في محافظ ـات الضفـة
بتـ ـاري ـخ/4 ( :حزيران/يونيو  ،)0222الذي ّ
الغربي ـة وقطاع غـ ـزة وتتنـ ـ ـوع المحاكم الفلسطينية في صور مختلفة ،تتمثل في :محاكم نظامية؛ دينية ؛
خاصة؛ ومحكمة عدل عليا ،تنظر في المنازع ـات اإلداريـة ،فيما تم استحداث عدد قليل من المحـاكم

الجديدة ،في بعض المح ـافظات ،في حي ـن ظل تنظيم المحاكم كما كان عليه في الفترات السابقة .ففي

محافظات الضفة الغربية – على صعيد المحاكم النظامية  -تعد محكمة االستئناف المنعقدة مؤقتاً في رام

تطبق القانون الساري المفعول في
اهلل ،أعلى محكمة نظامية ،وق ارراتها ّ
ملزمة للمحاكم األدنى أدبياً ،وهي ّ
الضفة الغربية ،أما في مح ـافظات غزة؛ فتعد الم ـحـكـمـة العليا أعلى محكمة نظامية ،وق ارراتها تعد بمثابة

مر بها النظام
سوابق قضائية ،وهي ّ
تطبق القانون الساري المفعول في غزة .إ ّن كثرة التشريعات ،التي ّ
تعددة عربية وأجنبية ،أثر
القضائي في فلسطين ،واختالفها؛ الختالف األنظمة الحاكمة وتواتـ ـ ـر سلطات م ّ
بش ّك ٍل سلبي في أدائه واستقرار أحكامه ومبادئه ،األمر الذي انعكس سلباً على حقوق وأوضاع المرأة
الفلسطينية ،خاصة في تعاملها المباشر مع المحاكم التشريعية والمجلس األعلى للقضاء الشرعي،

المختص بقضايا النزاع بين األزواج داخل األسرة وفي حال وقوع الطالق وما يترتب عليه من مطالبة

بحقوق المرأة الشرعية في النفقة والسكن والمهر وأثاث البيت وحضانة األبناء ،والتي تشكل أكثر القضايا

صعوبة في المحاكم الفلسطينية.
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ٍ
مشكالت متعددة و متشابكة ،من أبرزها:
ويعاني الجهاز القضائي الفلسطيني من
 .4ازدواجية النظام القانوني ومن ثم القضائي بين الضفة والقطاع.

 .0تدخل السلطة التنفيذية في أعمال وصالحيات السلطة القضائية ،كما حدث في عزل بعض
القضاة.

 .3النقص في عدد القضاة المدربيـن ،على مفاهيم النوع االجتماعي في التعامل مع قضايا المرأة
الحقوقية.

 .1عدم وجود نظام فاعل لتعيين القضاة ودرجاتهم ورتبهم ،فغالباً ما يستأثر الرئيس بهذا الجانب.

 .1عدم وجود مجلس قضائي أعلى فاعل ،يضع استراتيجية للتعامل مع القضايا الحقوقية والشرعية
للمرأة.

 .1تعدد أنظمة المحاكم ،األمر الذي ضاعف من معاناة المرأة خاصة البسيطة ،التي لم تختلط
بالحياة العامة.

 .2تراجع ضمانات المحاكم العادلة ،في ظل شيوع بعض أوجه المحسوبية الحزبية والعشائرية،

والمماطلة في تنفيذ اإلجراءات القضائية المتعلقة بقضايا الطالق والشقاق والنزاع بين األزواج،

إضافة إلى قضايا حضانة األبناء.

 .1الضعف في تنفيذ أحكام المحاكم واألوامر القضائية ،بسبب سطوة االستقواء بالعشيرة في مواجهة
القانون ،وتهديد الجهاز القضائي في حال احتكم للقانون.

 .9بطء سير القضاء وتراكم الدعاوي ،خاصة المتعلقة بحقوق المرأة المتزوجة والمطلقة ،طالقاً قبل
الدخول أو بعده.

ٍ
أحيان كثيرة ،هيمنة السلطة التنفيذية على
إ ّن تداخل الصالحيات بين السلطتين القضائية والتنفيذية ،وفي
السلطة القضائية ،من حيث تعيين القضاة وتدخل األجهزة األمنية ،في ق اررات القضاء أو عدم تنفيذ

ق ارراته ،وقد تنوعت االنتهاكات بحق استقالل القضاء والحقوق والحريات العامة ،بين االعتقال دون
محاكمة ،وعدم احترام ق اررات المحاكم  ،والتدخل في عمل بعض األجهزة المختصة بإنفاذ القانون من قبل

األجهزة األمنية إضافة الى السالمة األمينة لألفراد والمؤسسات ،وهو ما يشير إلى التدخل الواضح من
ٍ
بشكل عام ،ما جعل
الجهاز األمني ،ليس فقط في مختلف مناحي الحياة .القضائية وانما في الحياة
المحاكم ضعيفة ،غير قادرة على تطبيق القانون ،وال تتمتع باالستقالل الذي يضمن نزاهتها المطلقة ،بل
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تابع أمين ،ال يخرج عن سلطة قائده ،وكانت
حويلها إلى ٍ
على العكس من ذلك نجت السلطة التنفيذية إلى ت ّ
المرأة في ظل سطوة الثقافة العشائرية في المجتمع الفلسطيني ،األكثر معاناة من جراء كل هذه المشكالت،
والتدخالت التي تحولت إلى معيقات راسخة في وجه إعمال حقوق المرأة القانونية والشرعية أثناء قيام
الرابطة الزوجية ،وفي حال وقوع الطالق أو التعليق أو الهجر.

تعدي السلطة التنفيذية على السلطة القضائية منها:
ويمكن هنا تعداد بعض األمثلة على ّ
 -4تشكيل محاكم أمن الدولة الفلسطينية ،التي تعد مساساً بالسلطة القضائية ،واستقاللية القضاء
المدني ،وسلب صالحياته ،كما تجدر اإلشارة هنا ،إلى عدم وجود سند قانوني يعطي الشرعية
ّ
لهذه المحاكم.

 -0إقالة قاضي القضاة من قبل السلطة التنفيذية ،وهذا يش ّكل خرقاً واضحاً لمبدأ سيادة الفصل بين
السلطات ،واستقالل القضاء.

 -3إقالة النائب العام ،أو مطالبته بتقديم استقالته.

 -1عدم تنفيذ األحكام التي تصدر عن الجهاز القضائي ،من قبل السلطة التنفيذية ،كممثلة في جهاز
الشرطة ،الجهة الوحيدة المكلفة بإنفاذ القانون.

 -1اعتبار األجهزة األمنية فوق القانون.
في مقالة مهمة لنقيب المحامين السابق ،الدكتور عبد الرحمن أبو النصر يقول " :كان الجهاز

القضائي ومنذ بداية السلطة محل تجاذب وصراع بين جهاز قضائي يحاول االستقاللية التامة والكاملة
عن أجهزة السلطة التنفيذية وخاصة و ازرة العدل بحيث تكون له:
 ميزانيته الخاصة. ق ارراته الخاصة في تنظيم شئون القضاة وانتدابهم واعارتهم واحالتهم إلى التقاعد. إشراف مباشر على الجهاز اإلداري في المحاكم.هذا إلى جانب محاولة تحصين الجهاز القضائي من عدم التدخل من جانب السلطة التنفيذية أو
األجهزة األمنية في التأثير على القضاة إلصدار ق اررات معينة أو التدخل في شئون عملهم المباشر
وعلى ذلك كانت محاوالت الجهاز القضائي ،هي قطع الصلة تماماً مع و ازرة العدل .وفي الجانب

اآلخر كانت السلطة التنفيذية يمكن أن تسلم بالجزء األخير فقط وهو عدم التدخل في التأثير على
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القضاة إلصدار ق اررات معينة ،أو التدخل في شئون عملهم المهني" ( .أبو النصر ،فبراير

.)0221وهو مقال نابع من تجربته الشخصية وانخراطه العميق في العمل القضائي والنقابي ،وكان
على تماس مباشر بقضايا تنازع الصالحيات بين السلطتين القضائية والتنفيذية ،األمر الذي يتأكد

بالدليل القاطع على مدى تدخل السلطة التنفيذية في صالحيات وق اررات السلطة القضائية.

المبحث الثالث:
القانون األساسي للسلطة الوطنية

الفلسطينية:

أصدر المجلس التشريعي في جلسته الثانية من الدورة األولى ( ،نيسان /أبريل  ،)4991ق ار اًر بتاريخ (1

شباط /فبراير ،)0224طلب فيه من السلطة التنفيذية " تقديم مشروع القانون األساسي إلى المجلس

التشريعي بالصيغة النهائية المقترحة خالل مدة أقصاها ،ثالثة أسابيع من تاريخه ،حتى يقوم المجلس

يلق تجاوباً من قبل
أن المجلس التشريعي لم َ
بدراسته ومناقشته واق ارره"( ،جريدة األيام ،)0224،غير ّ
مسودة مشروع قانون أساسي ،أحاله ،فيما
السلطة التنفيذية بخصوص هذا المطلب ،ما اضطره إلى إعداد
ّ
بعد ،إلى اللجنة القانونية للمجلس؛ ليبدأ بمناقشته وفق األصول التشريعية المعتمدة ،إلى أن أقره بالقراءة

الثالثة في (تشرين أول /أكتوبر  ،)4992ثم أحاله إلى الرئيس الراحل ( ياسر عرفات) للمصادقة عليه،

أن الرئي ـس الراح ـل ،لـم يـصـادق عليـه وبالتـالي لـم يـنشر فـي
ومن ثم نشره في الجريدة الرسمية ،غي ـر ّ
الج ـريدة الرسم ـي ـة ح ـتى ق ـبل وف ـاته بأشهـ ــر (مجدالني ،0220 ،ص ،)21حيث صادق عليه ،في

(  /01مايو ، )0220 /بعد خمس سـ ـن ـوات مـ ـن إقـ ـ ارره ف ـي المج ـلس .وفي ( 2تم ـوز  /يولي ـو ) مـ ـن العـام
أن القانون األساسي للسلطة الوطنية
نفـسه ،أعـلن وزي ـر الع ـ ـدل الفلسط ـيني ( إبراهيم الدغمة)ّ " :
الفلسطينية ،دخل حيز التنفيذ ،بعد مصادقة الرئيس الفلسطيني عليه في نهاية مايو الماضي ،ثم نشره في
الجريدة الرسمية (جريدة الشعب)0220 ،

المعدلة من القانون األساسي ،بعد "استحداث منصب
وبتاريخ ( 49آذار /مارس  ،)0223صدرت الصيغة
ّ
رئيس الوزراء في السلطة الوطنية الفلسطينية وتحديد صالحياته ،وكافة الضوابط القانونية والسياسية

الناظمة لع ـم ـ ـله ،وتوضي ـح شك ـ ـل العـالق ـ ـة التـي تربطـه ب ـرئي ـس السلـط ـة الوط ـني ـة الفـ ـلسطيني ـة ،والسلـط ـة
التش ـريـ ـع ـي ـة" ( د.األسطل) www. Alastal.com ،
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إن إخفاق المجلس التشريعي المبكر في حمل السلطة التنفيذية ورئيسها ،على المصادقة على القانون
ّ
األساسي ونشره في الجريدة الرسمية ،سمح لرئيس السلطة التنفيذية بمواصلة إصدار تشريعات ،حتى في
فترات انعقاد المجلس التشريعي ،ومن هذا القبيل ،صدور قراري الرئيس :رقم ( )11لسنة  ( ،4991ديوان
الفتوى والتشريع ،4991 -4991 ،ص ،)412ورقم ( )02لسنة  ،4991اللذين يقضيان بإلغاء بعض

الق اررات واألوامر العسكرية اإلسرائيلية.

فيما بعد ،أقر الرئيس الفلسطيني (محمود عباس) بتاريخ ( 43آب /أغسطس ،)0221التعديالت ،التي

أج ـريت على خـمس م ـواد ،من القان ـون األساسي المعـ ّدل للسلط ـة الوط ـنية الفلسطيني ـة لسنـة ،0223
وهـ ـي 12 ،12 ،31 ( :مكرر ،)11 ،11 ،من أصل ( )404مادة شملها القانون.
المشرع
المعدل للقانون األساسي ،ما يبرر صدوره من وجهة نظر
وقد تضمنت مقدمة مشروع القانون
ّ
ّ
الفلسطيني ،إذ جاء في هذه المقدمة أنه " :في إطار المرحلة االنتقالية التي نجمت عن اتفاق إعالن
المبادئ شكلت مسألة بناء السلطة الوطنية بأعمدتها الثالثة التنفيذية والتشريعية والقضائية واحدة من

المهام الوطنية العاجلة .وبإنشاء المجلس التشريعي عبر االنتخابات العامة الحرة والمباشرة .بات واضحاً

أن إقرار القانون األساسي مناسب للمرحلة االنتقالية (."...القانون األساسي المعدل ،0223 ،ص.)1
ّ

لقد ش ّكلت االتفاقيات الفلسطينية اإلسرائيلية ،األساس القانوني للمرحلة االنتقالية ،التي تمت اإلشارة إليها
في مقدمة القانون األساسي باعتبارها ت ّشكل اإلطار القانوني ،الذي يحكم المرحلة االنتقالية وقانونها أو
أن مواد القانون األساسي ،لم تستطع تخطّي هذه الرؤية،
دستورها المؤقت ،حسب ما جرى تداوله ،والحق ّ

الموقعة مع الجانب اإلسرائيلي ،التي حرمت الفلسطينيين من
إذ لم يكن ممكناً بالمطلق ،تجاهل االتفاقيات ّ
ممارسة السيادة على جزٍء من أراضيهم  ،وأعطتهم – فقط -جزءاً من والية جغرافية منقوصة على بعض
المدن الفلسطينية ،ووالية وظيفية على األمور الحياتية (للسكان) الفلسطينيين المقيمين في جميع األراضي

المحتلة ( .شحادة ،0221 ،ص  .)04-02وتتضح رؤية ( إسرائيل) المهيمنة في المادة ( ،)41الفقرة
أن ":أية تشريعات تعدل أو تلغي قوانين سارية أو أوامر عسكرية
الرابعة ،البند (أ) ،والتي نصت على ّ
تفوق والية السلطة أو تكون مخالفة ألحكام اتفاقية إعالن المبادئ أو اتفاقية المرحلة االنتقالية لن تكون

سارية المفعول وستكون باطلة"( اتفاقية أوسلو ،الفقرة الرابعة) .وهي مادة تحدد تماماً شكل العالقات
المتبادلة بين السلطة والشعب ،والتي تحدثت عنها مقدمة القانون األساس ،باعتبارها "الخطوة األولى على
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طريق تحديد المعالم المميزة للمجتمع المدني ،المؤهل لتحقيق االستقالل وهو في الوقت ذاته ،القاعدة

لسن التشريعات والقوانين الموحدة للوطن الفلسطيني" ( القانون األساسي.)0223 ،
األساسية ّ

فرضت االتفاقيات اإلسرائيلية الفلسطينية ،الكثير من القيود على السلطة الوطنية الفلسطينية ،األمر
لقد
ّ
ٍ
بشكل واضح على شكل ومضمون القانون األساسي ،من حيث الصالحيات ،التي يشملها،
الذي انعكس

بأن الصالحيات التي يطبقها القانون
" وكان من األفضل لو تم االعتراف بكل هذه القيود واضافة ما يفيد ّ
األساسي ،تنطبق حالياً على جزء من فلسطين؛ لحين تحرير أجزاء أخرى في المستقبل (".شحادة،0221 ،

ص.)02

المبحث الرابع:
السلطة التشريعية والفصل بين السلطات:
كان ( جون لوك  ،) John Locke 1632-1704أول من أبرز أهمية مبدأ الفصل بين السلطات
في العصر الحديث ،في كتابه ( الحكومة المدنية) ،الذي صدر سنة ( 4192م ) ،بعد الثورة السياسية ،

التي قام بها البرلمان االنجليزي سنة (4111م) ،والتي ّأدت إلى إعالن وثيقة الحقوق سنة (  ،) 4119بيد
أن هذا المبدأ ،لم ينل كل هذه األهمية الكبيرة ،ولم يتضح مضمونه ،وتتبلور معالمه وحدوده ،إالّ بعد أن
ّ

نشر الفيلسوف الفرنسي ( مونتيسكو ) ،كتابه الشهير ( روح القوانين) سنة ( 4211م) ،بعد أن درس آراء

من سبقوه ،وصاغها صياغة جديدة ،وعرضها عرضاً واضحاً دقيقاً ،حتى نسب إليه هذا المبدأ وارتبط
باسمه.

استهدف مبدأ الفصل بين السلطات منع االستبداد بالسلطة عن طريق توزيعها ،والحيلولة دون قيام السلطة
المطلقة عن طريق تقسيم الوظائف األساسية للدولة ،ووضع كل وظيفة منها في يد جهة منفصلة عن

الجهات األخرى؛ بحيث تنتفي إمكانية االستبداد ،الذي يؤدي إليه االنفراد بالسلطة ( د.الجمل ،دون تاريخ،
تعددية تخلق نوعاً من الرقابة ،بين كل سلطة والسلطة األخرى ،بحيث ال
ص ،)401وهو ما يعني إيجاد ّ
يسمح بوجود سلطة ،تتركز في يدها جميع الصالحيات ،أو ال تخضع للرقابة أو المحاسبة  ،فكل تركيز
كبير للصالحيات ،سوف يقود إلى ٍ
ٍ
تنصب نفسها فوق القانون ،وتلغي
حكم مطلق ،أو بروز سلطة
ّ
مستبدةّ ،
وتجردها من صالحياتها ،في مراقبة عملية ّسن القوانين وتطبيقها دون تعسف.
استقاللية السلطة القضائية
ّ
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وقد بدأ العمل بتطبيق مبدأ الفصل بين السلطات – كما نعرفه اليوم -في دساتير عدد من الدول األوروبية
ٍ
ٍ
متتال ،بدءاً من فرنسا ،بعد انتصار الثورة فيها ،عام( 4219م) ،ثم في بلجيكا عام (4134م) ،وفي
بشكل

عبر
ايطاليا عام (4114م) ،والدنمارك ( 4119م)  .لكن اختلف تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات -كما ّ
عنه (مونتيسكو) في كتابه روح القوانين -حسب الواقع االجتماعي والسياسي في كل دولة ،وفي فترات

تاريخية مختلفة .وسنجد ّأنه على الرغم من االلتزام العام ،بمبدأ الفصل بين السلطات في الديموقراطيات
المختلفة ،إالّ أن تطبيق المبدأ على أرض الواقع ،يستلزم نسبية معينة ،أو عدم فصل كامل أو تام بين

السلطات ( الصالح ،4991 ،ص.)02

أوالا :النظام الديمقراطي والفصل بين السلطات:
لقد تزامنت الديمقراطية وتطور مفهومها ،وتغير بتغير وتطور الفكر السياسي ،في الشرق والغرب ،على ٍ
حد
ّ
سواء .فالديمقراطية كممارسة سياسية أو حالة اجتماعية ،تأثرت بانتشار المذهب الفردي في أوروبا ،في

القرنين السابع عشر والثامن عشر ،وما إن تراجع المذهب الفردي؛ بسبب االنتقادات ،التي وجهّت إليه،
نتيجة خيبة أمل الشعوب فيه ،حتى ظهر وانتشر الفكر االشتراكي الماركسي وأرسى مفهوماً خاصاً
للديمقراطية ،يعارض مفهوم الديمقراطية الغربية آنذاك ،واصفاً إياها بديمق ارطية الطبقة أو ديمقراطية

األغنياء ،فالديمقراطية الماركسية ال تتحقق إالّ بانتصار الطبقة الكادحة ،وسيطرتها على كل وسائل
اإلنتاج؛ لضمان إلغاء التفرقة بين الطبقة التي تملك والطبقة التي ال تملك ،فالجانب االقتصادي هو

أن المفهوم
المحرك للجانب االجتماعي المتصل بنظام سياسي معين ( ،د.متولي ،4911 ،ص ،)12غير ّ
ّ
االقتصادي وأثره المطلق في توجيه العالقات اإلنسانية واالجتماعية ،لم يصمد طويالً أمام التغيرات ،التي
لحقت بالشعوب ،التي فقدت الثقة بقدرة هذا المفهوم  /الرؤية؛ لحل الكثير من المشكالت العالمية ،ما

تبني مفهوماً اجتماعياً للعالقات اإلنسانية والسياسية ،يقوم على مجتمع المساواة والعدالة
جعلهم يميلون إلى ّ
والحرية ،مجتمع يقوم على الوسطية ،التي تحقق عنصر التوازن بين مصلحة الجماعة ومصلحة الفرد،
وهي الرؤية التي تتجسد في إطار المذهب االجتماعي ،الذي ساد أغلب الدساتير العالمية المعاصرة،

فأضفى على الديمقراطية معنى اجتماعياً آخر.
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تعددت وظائف الدولة
تبني أغلب الدول المعاصرة هذا المذهبّ ،
( د .الخطيب ،4999 ،ص .)032ومع ّ
ٍ
حاكم
الحديثة وأنشطتها المختلفة ،األمر الذي لم يعد من الممكن إبقاء مظاهر السلطة ونشاطاتها في يد
توزع على أجهزة وهيئات مختلفة ،تمارس كل منها اختصاصاً محدداً داخل الدولة ،ممثلة في
واحد ،بل أن ّ
الوظائف ،التي تمارسها ثالث سلطات،هي :السلطة التشريعية؛ السلطة التنفيذية،السلطة القضائية.
(د .الخطيب ،4999 ،ص ،)410بحيث يقوم النظام الديمقراطي ،على أساس مبدأ الفصل بين

السلطات ،وما لم يتحقق المبدأ ،فال يمكن الحديث عن نظام ديمقراطي .وتعود جذور هذا المبدأ إلى

أن وظائف الدولة ،يجب أن تتوزع على هيئات مختلفة مع
الفيلسوف اإلغريقي ( أفالطون) ،الذي رأى ّ
وقسم أفالطون وظائف الدولة إلى ثالث هي :المداولة؛
إقامة التوازن بينها؛ لكي ال تنفرد إحداها بالحكمّ .
األمر؛ العدل ،على أن تتولى كل وظيفة منها هيئة مستقلة عن الهيئات األخرى ،مع قيام التعاون بينها

جميعاً لتحقيق الصالح العام ،بحيث ال تتركز هذه الوظائف في يد هيئة واحدة (( Loewens Telen,p.67

الحقاً ،نادى الكثير من المفكرين والفقهاء السياسيين بضرورة الفصل بين السلطات الثالث ،فصالً ينظّم
العالقات العامة في الدولة ،ويمنع االستبداد بالسلطة – كما كان يعتقد المفكر الفرنسي

قسم
(مونتيسكو)_  ،غير ّ
أن (جون لوك) كان أول من أبرز أهمية مبدأ الفصل بين السلطات ،وقد ّ
( لوك) سلطات الدولة إلى ثالث :السلطة التشريعية؛ التنفيذية؛ االتحادية .وأكد ضرورة الفصل بين
بأن  " :طبيعة عمل السلطة التنفيذية يتطلب وجودها بصفة
السلطتين التشريعية والتنفيذية ،مبر اًر ذلك ّ
أن جمع السلطتين
أن الحاجة ليست دائمة إلى وجود السلطة التشريعية من ناحية ،كما ّ
دائمة ،في حين ّ
التشريعية والتنفيذية في هيئة واحدة سيؤدي حتماً إلى االستبداد والتحكم من ناحية أخرى ( .د.بدوي،
 ،4922ص .)11

أن مبدأ الفصل بين السلطات لم يتضح مضمونه وتتبلور معالمه ،إالّ بعد أن نشر (مونتسكيو) مؤلفه
بيد ّ
( روح القوانين) عام (.)4211
وقد أوضح ( مونتسكيو) أنه يوجد في كل دولة ثالثة أنواع من السلطة ،وهي:
 -4السلطة التشريعية :ومن خاللها يستطيع الحاكم صياغة القوانين لمدة محددة ،أو بصفة دائمة،
ويعدل أو يلغي القوانين النافذة.
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أن يعلن
 -0السلطة المنف ّذة لألوامر :التي تتوقف عليها حقوق اإلنسان؛ ويستطيع الحاكم عن طريقها ّ
السالم أو يعلن الحرب ،ويرسل ويستقبل السفراء ،ويوطد األمن ،ويأخذ الحيطة أمام كل اعتداء،
وتسمى السلطة التنفيذية.

 -3السلطة المنفذة للمسائل المتعلقة بالقانون المدني :وبواسطة هذه السلطة يستطيع الحاكم أن يعاقب
على ارتكاب الجرائم ،ويفصل بين منازعات األفراد ،وتسمى السلطة القضائية.
ويبرر ( مونتسكيو) هذا التقسيم الثالثي بالقول بأنه إذا اجتمعت السلطة التشريعية مع التنفيذية في يد

ٍ
شخص واحد أو في هيئة واحدة ،فستنتهي الحرية؛ وذلك أل ّن الحاكم أو المجلس سيقوم بسن قوانين
أن الحرية السياسية ال يمكن أن توجد إالّ في
استبدادية وأيضاً تنفيذها بطريقة استبدادية ،مقر اًر في النهاية ّ
أن كل
ظل الحكومات المعتدلة ،وهي ال تتحقق إالّ عند عدم إساءة استعمال السلطة ،ولكن التجربة أثبتت ّ
إنسان يتمتع بسلطة ،البد أن يسيء استعمالها إلى أن يجد الحدود التي توقفه ،وا ّن الفضيلة نفسها بحاجة
إلى حدود ،ولكي ال يمكن استعمال السلطة ،فإنه يجب أن يكون األساس أن السلطة توقف السلطة.

( الجرف ،4921 ،ص.)92 -93

ٍ
أهداف رئيسة لهذا المبدأ،
إن أهم ما يميز نظرية ( مونتسكيو) للفصل بين السلطات ،أنها طرحت ثالثة
ّ
وهي:
 -4صيانة الحرية ومنع االستبداد ،من خالل عدم تركيز السلطات في هيئة واحدة حتى ال تسيء
استعمالها.

 -0المساهمة في تحقيق الدولة القانونية من خالل عدم جمع سلطتي التشريع والتنفيذ في هيئة واحدة.

 -3تمتع القوانين التي تصدر عن السلطة التشريعية بصفتي العمومية والتجريد ،ما يوفر لها االحترام
من جميع الهيئات ( .د.مجدالني ،0220 ،ص.)12
أن مبدأ الفصل بين السلطات ،ال يعني الفصل الميكانيكي أو التعسفي
غير أنه ،ينبغي هنا ،التأكيد على ّ
فيما بينها ،وهو في كل األحوال أمر غير واقعي وغير ممكن ،بل ربما يقود إلى عكس ذلك ،بحيث يضمن

قد اًر مهماً من التعاون والتنسيق والتكامل فيما بينها.
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على المستوى الفلسطيني ،أدت اتفاقيات أوسلو إلى وضع حد مانع للفصل بين السلطات ،فقد نص إعالن

المبادئ على قيام الجانبين بالتفاوض للتوصل إلى اتفاق حول الفترة االنتقالية يسمى االتفاق االنتقالي،
والذي بموجب المادة السابعة ،الفقرة الثانية منه ،يحدد هيكلية المجلس المحلي وعدد أعضائه ،وكيفية نقل

أن االتفاق االنتقالي يحدد سلطة المجلس التنفيذية
الصالحيات من الحكومة اإلسرائيلية إلى المجلس ،كما ّ
أن الجانب
والتشريعية والقضائية  ،وهي صالحيات مختلطة ومتداخلة في آن واحد ،األمر الذي يبين ّ
اإلسرائيلي كان حريصاً على إغالق جميع المداخل القانونية التي قد يستغلها الفلسطينيون في المستقبل

لتعزيز فصل حقيقي للسلطات في السلطة الفلسطينية ،وفقاً إلعالن المبادئ ( د .المجدالني ،0220 ،ص
.)10

لقد اعتمد النظام السياسي الفلسطيني في القانون األساسي ،على مبدأ فصل السلطات والتعاون فيما بينها،

أن الواقع أبعد ما يكون عن تحقيق مبدأ الفصل بين السلطات الثالث ،وما
لكن الممارسة العملية أثبتت ّ
زال النظام الفلسطيني مرتبكاً في النص والممارسة في هذا المجال؛ حيث ابتدع نظاماً مختلطاً بين الرئاسي
والبرلماني ،وأوجد حالة من االزدواجية أوالً في السلطة التنفيذية من خالل رئيس السلطة الوطنية المنتخب
مباشرة من الشعب وله صالحيات مهمة ،ومن خالل حكومة ورئيس حكومة يعتمد على األغلبية

البرلمانية ،ويتنازع كالهما على الصالحيات ،ولكن األهم هو التداخل بين صالحيات السلطة التنفيذية
يخل بالمبدأ في جوانب متعددة.
والتشريعية الذي ّ

ثاني ا :العالقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الحالة الفلسطينية :
الموقعة مع الجانب
كان لخصوصية قيام السلطة الوطنية الفلسطينية واحتكامها لسقف االتفاقيات ّ
اإلسرائيلي ،والتي بموجبها – أيضاً -جرت االنتخابات التشريعية الفلسطينية ،و ّأدت إلى تشكيل المجلس

نص اتفاق
جرائها ،أن وضعت ّ
حداً مانعاً ،أمام إمكانية تحقق مبدأ الفصل بين السلطات؛ فقد ّ
التشريعي ّ
إعالن المبادئ ،على قيام الجانبين بالتفاوض؛ من أجل التوصل إلى اتفاق حول الفترة االنتقالية ،يسمى
"االتفاق االنتقالي" والذي بموجب المادة السابعة ،الفقرة الثانية منه ،يحدد هيكلية المجلس المحلي وعدد

أعضائه ،ونقل الصالحيات والمسؤوليات من الحكومة العسكرية اإلسرائيلية وادارتها المدنية إلى المجلس،

وسوف يحدد االتفاق االنتقالي أيضاً ،سلطة المجلس التنفيذية والتشريعية ( .د .المجدالني،0220 ،

ص.)10
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لقد كان الجانب اإلسرائيلي معنياً وحريصاً ،على إغالق جميع المداخل القانونية ،التي قد يستغلها

الفلسطينيون –الحقاً-؛ إلقامة فصل حقيقي للسلطات الثالث في السلطة الوطنية الفلسطينية ،حتى قبل
تشكلها.

أن هذا النهج اإلسرائيلي كان مقصوداً قصداً يمنع تهيئة األساس القانوني إلقامة دولة
وترى الباحثة ّ
مكتملة ومست ّقلة،
فلسطينية مستقبالً ،قادرة على أن تخرج من إطار الحكم الذاتي المقّيد ،إلى فضاء دولة
ّ
أن المجلس
أن الباحثة ت ّ
رجح فكرة ّ
تمتلك حق المبادرة بالتشريع الكامل والمفتوح .ولكن على الرغم من ّ
التشريعي ،ليس برلماناً ،كما هو الحال في برلمانات العالم المختلفة ،فصالحياته التشريعية محكومة ببنود

اتفاق إعالن المبادئ ،ومن ثّم فهو " :ليس هيئة تشريعية مرجعيتها الشعب الذي انتخبها ،فالشعب انتخب

ألن وظ ـائـفهـا وح ـدودها مح ـدودة سلفـاً بسق ـف وبـن ـود االتفـاقـات
هذه الهيئـ ـة ول ـم يـع ـد له ع ـالقة بهـاّ ،
الموقع ـة"( .د .المجدالني ،0220 ،ص ،)11إالّ أنه استطاع إصدار العديد من التشريعات والق اررات التي
ّ

أن االتفاق المرحلي أفرد موقعاً خاصاً
كثير من األحيان الدور المرسوم له سلفاً  ،خاصةً و ّ
تجاوزت في ً
وحدد انتخابه بطر ٍ
يقة خاصة ،تختلف عن بقية أعضاء المجلس ،مع أنه
لرئيس السلطة التنفيذية للمجلسّ ،
عضو في المجلس بحكم منصبه ،إلحداث مز ٍيد من التداخل في الصالحيات التشريعية والتنفيذية للمجلس
وبذلك أصبح رئيس السلطة التنفيذية بحكم وظيفته ،حسب الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من االتفاق

المرحلي ،عضواً في السلطة التنفيذية للمجلس ،وتم منحه صالحيات ذات طابع تشريعي تتمثل في" :

صالحية مبادرة التشريعات أو تقديم مقترحات تشريعية للمجلس ،وصالحية إصدار تشريعات يتبناها

المجلس ،وصالحية إصدار تشريعات ثانوية بما في ذلك أنظمة لها عالقة بأية أمور ( ".االتفاقي

فرض االتفاق المرحلي ،في البند( ب أ) من الفقرة رقم ( )1من المادة
المرحلي ،المادة  :41فقرة  ،)3كما ّ
( )41على رئيس السلطة التنفيذية للمجلس الفلسطيني المنتخب " عدم إصدار تشريعات تبناها المجلس إذا
تعدل أو تلغي
أن التشريعات بما فيها التشريعات ،التي ّ
كانت تقع ضمن أحكام البند الذي ينص على ّ
قوانين سارية أو أوامر عسكرية تفوق والية المجلس أو التي تكون مخالفة ألحكام إعالن المبادئ أو هذه
االتفاقية أو أية اتفاقية يمكن التوصل إليها بين الطرفين خالل المرحلة االنتقالية ،لن تكون سارية المفعول

وستكون باطلة" ( .االتفاق المرحلي ،المادة ( .)41وبهذا الشكل ،فقد جعل االتفاق المرحلّي من رئيس

مشرعاً للقوانين ،ومراقباً عاماً على جميع التشريعات
السلطة التنفيذية للمجلس الفلسطيني المنتخبّ ،
الصادرة عنه ،ومنفذ لصالحيات المجلس بأكملها كرئيس للسلطة التنفيذية.
وعلى سبيل المثال ،يمكن هنا ذكر أن المجلس التشريعي الفلسطيني أصدر خالل فترة واليته التشريعية

األولى من( )11( ،)0222 -4991ثمانية وأربعين قانوناً ،و( )022مائتين من التشريعات األخرى
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( موقع معهد الحقوق ،بيرزيت) بعضها له عالقة بقضايا القدس والالجئين وحق العودة وغيرها .غير أنه

تحدي المجلس لمحدودية الدور الذي رسمته له اتفاقيات أوسلو ،في
في الجانب اآلخر ،وعلى الرغم من ّ
بعض األحيان ،إالّ أنه لم يستطع أن يواجه هيمنة الرئيس الراحل (ياسر عرفات) على المجلس ،خاصةً
أن االتفاق المرحلي -على وجه الخصوص -ركز الصالحيات التشريعية والتنفيذية والرقابية ،كافة ،في يد
وّ
رئيس السلطة التنفيذية للمجلس الفلسطيني ،وهو ما يعني – تماماً -عدم وجود فصل حقيقي للسلطات

الثالث داخل السلطة الوطنية الفلسطينية.
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خالصة الفصل الثاني:
استعرض هذا الفصل نشأة السلطة الوطنية الفلسطينية كنتاج التفاقيات التسوية مع الجانب اإلسرائيلي،
والمراحل التي مرت بها عملية التأسيس ،كما تم مناقشة البنية الهيكلية للسلطة في المبحث الثاني وموقع

السلطات الثالث التشريعية والتنفيذية والقضائية منها .كما جرى استعراض مهام ووظائف المجلس

التشريعي كما جاءت في االتفاقية المرحلية والتي وضعت قيوداً على التشريعات المخالفة ألحكامها ،مع
ابراز مهام المجلس في القانون األساس للسلطة الوطنية ،باعتباره المظلة األم لكل التشريعات والقوانين

ومدى استقالل السلطة القضائية عن السلطتين األخريين  ،ثم عالقتها بعملية الفصل بين السلطات

كأساس للنظام الديموقرطي.وعالقة السلطتين التشريعية والتنفيذية في الحالة الفلسطينية في ظل القيود التي
فرضتها االتفاقيات مع الجانب االسرائيلي ،وتأثير ذلك على عملية اصدار التشريعات وعلى الرأس منها

القانون األساس.
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الفصل الثالث
التشريعات والق اررات الفلسطينية
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مقدمة:
تعبر عملية التشريع عن طبيعة الحركات االجتماعية والسياسية ،التي من المفترض أن تعبر عن مصالح

مجموعات فيما بينها ،فعملية التشريع ليست عملية محايدة ،بل تتسم بدرجة عالية من الصراع السياسي

ومصالح األطراف المتنافسة .لذا من المهم أن يقوم التشريع على العلم وأن يطرح حلوالً قانونية واجتماعية
للمشكالت الواقعية ،تستند على رؤية تطمح إلى بعث روح اإلنتاج المعنوي والمادي ،في سبيل دفع

المجتمع نحو التقدم والتنمية الحقيقية.

لقد عكست بعض التشريعات الفلسطينية ،وآليات سنها هذه الرؤية مرات كثيرة ،دفعت جماعات المصالح
نحو الدفاع عن وجهات نظرها في بعض القوانين والتشريعات األخرى التي صدرت عن المجلس التشريعي

الفلسطيني ،وأحياناً كثيرة أثناء مراحل إعدادها وعرضها للمصادقة من قبل المجلس التشريعي.

في ضوء ما تقدم ،أصدرت السلطة الوطنية الفلسطينية ،سواء قبل انتخاب المجلس التشريعي أو بعده،

العديد من التشريعات ،منها ما يندرج – وفقاً للفقه الدستوري ،ضمن التشريعات األولية؛ أي القوانين ،ومنها
ما يندرج تحت ما يسمى بالتشريعات الثانوية؛ أي األنظمة أو اللوائح التنفيذية .وقد تباينت الجهة المصدرة،

سنها ،من فترة زمنية إلى أخرى في عهد السلطة الوطنية
لهذه التشريعات ،أو اآللية
المتبعة في ّ
ّ
الفلسطينية ،ففي بداية ت ّشكل السلطة ،تركز التشريع في يد الرئيس الفلسطيني الراحل (ياسر عرفات)
ومجلس الوزراء الفلسطيني .في مرحلة تالية ،أصبح المجلس التشريعي الفلسطيني بعد انتخابه ،صاحب
االختصاص األصيل بالتشريع ،إضافة إلى صالحياته األخرى الخاصة بالرقابة والمحاسبة.
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المبحث األول:
مقدمة حول التشريع وآلياته في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية :
وفقاً لما جاء في وثيقة إعالن المبادئ واتفاق غزة -أريحا ،نقلت ( إسرائيل) للسلطة الوطنية الفلسطينية
صالحيات تشريعية وتنفيذية ضمن واليتها ،فلها أن تصدر تشريعات تتضمن قوانين أساسية ،وقوانين

منسجمة مع بنود االتفاقية ،وأن تعرض على لجنة التشريع
وأنظمة وغيرها من التشريعات على أن تكون ّ
أن السلطة الوطنية الفلسطينية هي السلطة المختصة بالتشريع في مرحلة ما
المشتركة ،وهو ما يشير إلى ّ
قبل انتخاب المجلس التشريعي ،فيما عدا القضايا ،التي سيتم التفاوض حولها في مفاوضات الوضع

أن الكلمة األخيرة فيما يخص
النهائي ،وقد ظل هذا القيد في اتفاقية أوسلو الثانية .وهو ما يعني ّ
التشريعات ،تعود إلى الجانب اإلسرائيلي ،الذي يقرر ما إذا ما كانت هذه التشريعات تنسجم مع بنود
االتفاقيات اإلسرائيلية الفلسطينية أم ال ،وفي حدود الصالحيات اإلدارية المحالة للمجلس أم تتجاوزها.
( د.المجدالني ،2002 ،ص)45
غير أن الواقع الفعلي لعملية إصدار التشريعات والق اررات ،تجاوز كثي اًر القيود التي فرضتها اتفاقيات
التسوية ،خاصة فيما يتعلق بقضايا القدس والالجئين وحق العودة ،ما يؤكد على عدم ارتهان المجلس لهذه

االتفاقيات ووضع المشروع الوطني الفلسطيني نصب عينه  ،مهما كانت النتائج.

مرت عملية سن التشريعات والق اررات في السلطة الوطنية الفلسطينية بمرحلتين:
لقد ّ

المرحلة األولى:
الفترة التشريعية في الفترة من (  – 4994/5/4إلى : )4991/3/7
تسلم السلطة الوطنية الفلسطينية لزمام األمور في غزة وأريحا ،بموجب اتفاق
وهي الفترة ،التي تلت ّ
صدر في هذه
غزة  -أريحا .وحتى تنصيب المجلس التشريعي الفلسطيني في ( 6991/3/7م) ،وقد ّ

51

ٍ
بأشكال أخرى
صدر
الفترة ،العديد من التشريعات،
بعضها صدر على شكل قوانين والبعض اآلخرّ ،
ّ
كاألنظمة واللوائح التنفيذية ( .أبو هنود ،6999 ،ص.)25
وتحظى هذه الفترة ،بأهمية خاصة ،من وجهة نظر الباحثة ،ليس فقط لغياب اإلطار التشريعي ،بل أيضاً

ألن السلطة التنفيذية ،أخذت على عاتقها ،سد هذا الفراغ استناداً إلى المادة السابعة ،من االتفاق المرحلي،
ّ
نصت الفقرة األولى منه ،على  ... " :للسلطة الوطنية
الموقع في القاهرة في ( 6995/4/5م) ،فقد ّ
ّ
الفلسطينية وفي حدود واليتها سلطة إصدار قوانين بما في ذلك القوانين األساسية والعادية واللوائح وأي

قوانين أخرى ".

في هذه المرحلة ،لم يكن هناك وضوح ،في بنية الكيان الفلسطيني الناشئ؛ من حيث الهياكل واإلدارات،

باستثناء رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ،باعتباره في الوقت ذاته ،رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
الفلسطينية .ومن ثّم فهي مرحلة اتسمت بانعدام العمل المؤسسي ،في عملية إصدار التشريعات المختلفة،

من قبل الرئيس ،والذي أصدر في هذه الفترة ،التي ال تتجاوز العامين فقط؛ (  )163ق ار اًر رئاسياً ،كان

أبرزها القرار الرئاسي رقم ( )6لعام  ،6995الذي نص على " :أن يستمر العمل بالقوانين واألوامر التي

كانت سارية المفعول قبل  6917/1/4في األراضي المحتلة حتى يتم توحيدها ( ".الوقائع الفلسطينية،

أن رئيس السلطة كان يملك في هذه الفترة
 .)6995وقد صدر هذا التشريع باسم قرار ،على الرغم من ّ
حق إصدار التشريعات األولية والثانوية.

وبعد إصدار الرئيس الراحل ( ياسر عرفات) قانون رقم ( )5بشأن إعداد التشريعات ،تم إيجاد آليات

محددة إلصدار التشريعات والق اررات والمراسيم ،ولقد كان لديوان الفتوى والتشريع في و ازرة العدل دور مهم
ّ
عين عدداً من القانونيين تولوا مهمة صياغة القوانين والتشريعات ووضعها في إطار
في هذه المرحلة ،فقد ّ
تحسن جوهري في األداء
قانوني مناسب ،وقد اعتبرت هذه الخطوة بمثابة تغيير كبير ،أدى إلى حدوث ّ
أن هذه اآللية ضمنت المحتوى
التشريعي ،مقارنة بما سبق ،فعلى الرّغم من غياب السلطة التشريعية؛ إالّ ّ

القانوني لهذه التشريعات بدرجة أو بأخرى.

المرحلة الثانية:
الفترة التشريعية من ( ،)4991/3/7وحتى االنتخابات التشريعية الثانية( :)5005/4/55
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بعد تشكيل المجلس التشريعي الفلسطيني ،واق ارره لنظامه الداخلي ،تغيرت آلية سن التشريعات  ،سواء من
حيث الجهة المختصة باقتراح وتقديم مشاريع القوانين أو آلية مناقشتها أو إقرارها.

فقد أصبح مجلس الوزراء الفلسطيني ،هو الجهة المختصة باقتراح وتقديم مشاريع القوانين ،كما يجوز
لعضو أو أكثر من أعضاء المجلس التشريعي اقتراح مشروع قانون أو تعديل ما هو قائم أو إلغائه .بعدها

يتم طرح المشروع المقترح على المجلس من خالل المناقشة العامة ،ثم تجري مناقشته تفصيلياً من خالل

قراءتين منفصلتين ،حيث يتم في األولى قراءة مواده والتصويت عليها مادة مادة ،ثم التصويت على مشروع

القانون بأكمله .أما في القراءة الثانية فيتم فقط مناقشة التعديالت المقترحة والتصويت عليها نهائياً.وقد

يتطلب مشروع القانون قراءة ثالثة قبل رفعه للرئيس للمصادقة عليه ،واصداره ،بناء على طلب خطي من

مجلس الوزراء أو بناء على طلب ربع عدد أعضاء المجلس بشرط أن يكون ذلك قبل إحالته لرئيس
السلطة الوطنية إلصداره ( .أبو هنود ،6999 ،ص ،) 16-10بعد ذلك ينبغي على رئيس السلطة
الوطنية المصادقة على مشروع القانون خالل شهر من تاريخ إحالته إليه ،ويحق له إعادة مشروع القانون

في الفترة ذاتها – خالل شهر -مع مالحظاته أو أسباب اعتراضه ،واالّ اعتبر نافذاً ،وينشر في الجريدة

الرسمية.

لكن امتناع الرئيس عن المصادقة على الكثير من القوانين ،التي أحيلت إليه ،جعل المجلس التشريعي
ّ
الفلسطيني ومن خالل التعديالت ،التي أجراها على نظامه الداخلي ،يعالج هذه المسألة في حال رد

أقره باألغلبية المطلقة ،اعتبر نافذاً
مشروع القانون إلى المجلس ،حيث يعيد المجلس مناقشة المشروع؛ فإذا ّ
وينشر فو اًر في الجريدة الرسمية وفي حال تعذر ذلك ،ينشر في مجلة المجلس التي اعتبرها في حكم

الجريدة الرسمية ( .أبو هنود ،6999 ،ص.) 10

أقرها المجلس التشريعي  ،وصادق عليها الرئيس ونشرت في الجريدة الرسمية،
ومن التشريعات التي ّ
القوانين التالية:
 -6قانون رقم ( )4لسنة  6991بشأن انتخاب مجالس الهيئات المحلية.
 -2قانون رقم ( )6لسنة  6997بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية.
 -3قانون رقم ( )2لسنة  6997بشأن سلطة النقد الفلسطينية.
 -5قانون الموازنة العامة لسنة .6997
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تب خلالً في العملية التشريعية ،فعدم المصادقة
إن غياب قواعد دستورية ّتنظم عملية ّسن التشريعات ،ر ّ
ّ
على التشريعات من قبل الرئيس ،حال دون ّسن التشريعات بطريقة سلسة كما هو متعارف عليها  .وقد
تكرست هذه الحالة؛ بفعل هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية ،وضعف الرقابة من قبل المجلس
ّ
ِّ
لكن الحقيقة العلمية ،تقتضي
التشريعي ،وغياب المرجعية الدستورية المنظمة للعالقة بين السلطات الثالثّ .
أيضاً من الباحثة االعتراف بأنه قد ألقيت على عاتق المجلس التشريعي الفلسطيني ،في تجربته األولى،
موحدة،
مهام تشريعية كبيرة ومتشابكة ،فالتشريعات سارية المفعول في الضفة الغربية وقطاع غزة ،غير ّ

اع مصالح الشعب
أن جزءاً كبي اًر منها ،لم ير ِ
وتش ّكل منظومة تشريعية قديمة ومليئة بالعيوب والثغرات ،كما ّ
ِ
صياغة بعضها من جديد ،والغاء البعض اآلخر ،واصدار
الفلسطيني ،ما يطرح حاجة ملّحة إلعادة
تشريعات جديدة بدالً منها ،تسري على شطري الوطن ،وتسهم في تحقيق الوحدة السياسية للشعب

الفلسطيني ،وتراعي مصالحه وتطلعاته ،وتلّبي حاجاته المتنوعة والمتجددة ،آخذة بعين االعتبار

أن تأسيس المجتمع الفلسطيني الجديد ،يحتاج إلى
المستجدات السياسية واالجتماعية واالقتصادية .خاصة و ّ
ٍ
ٍ
تؤسس لهدا المجتمع من جهة،
جهد مكثف وعميق؛ لوضع أكبر عدد ممكن من التشريعات النوعية ،التي ّ

لكن حداثة عمل
وتمنع حالة تعدد القوانين ،التي طالما عانى منها الشعب الفلسطيني تحت االحتاللّ ،
المجلس التشريعي والمؤسسات القانونية األخرى المساندة لعملية التشريع ،إضافة إلى أن عملية التشريع في
حد ذاتها هي أصالً عملية معقدة وتحكمها بنود اتفاقية أوسلو ،هذا من جهة ،ومن ٍ
جهة أخرى ،هناك عدم
تتسم بالحرفّية والرؤية
االستعداد المهني الكافي ،من قبل النواب والمؤسسات؛ لطرح وبلورة مشاريع وقوانينّ ،
المستقبلية ،في الوقت الذي تم فيه اللجوء إلى استنساخ قوانين ،دون بذل ٍ
جهد حقيقي ولو يسير في
تحديثها أو تطويرها؛ بحيث تتالءم مع الوضع الفلسطيني ،وتستجيب فعلياً لحاجات المواطن/ـة

المبحث الثاني:
أنواع التشريعات الصادرة عن السلطة الوطنية الفلسطينية:
أصدرت السلطة الوطنية الفلسطينية ،سواء قبل انتخاب المجلس التشريعي الفلسطيني ،أو بعده ،عدداً كبي اًر
من التشريعات ،بعضها يندرج وفقاً للفقه الدستوري ،ضمن التشريعات األولية؛ أي القوانين ،وبعضها اآلخر

يندرج ضمن ما يسمى بالتشريعات الثانوية؛ أي األنظمة واللوائح التنفيذية ،وقد تباينت الجهة المصدرة لهذه

سنها من فترة زمنية إلى أخرى  ،ففي البداية ،كانت سلطة التشريع تتركز
التشريعات ،واآلليات المتّبعة في ّ
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في يد الرئيس ،ثم أشرك الرئيس مجلس الوزراء في عملية التشريع ،وذلك وفق آلية معينة؛ ففي المرحلة

األولى من عمر السلطة الوطنية الفلسطينية ،لم يكن هناك إالّ سلطة واحدة ،تتولى الصالحيات التشريعية
والتنفيذية ،على أن تكون تصرفاتها ذات طابع تحضيري وانتقالي إلى حين تنصيب المجلس الفلسطيني

سنه ،بعد انتخاب المجلس التشريعي،
بموجب انتخابات عامة* ثم تغيرت الجهة المختصة بالتشريع وآليات ّ
الذي أصبح صاحب االختصاص األصيل بالتشريع ،فضالً عن صالحياته األخرى

(أبو هنود ،6999 ،ص ،)22-26يرى (علي الجرباوي) بعد مراجعته لعدة قوانين هي :القانون األساسي؛
قانون المطبوعات والنشر ،قانون الهيئات المحلية؛ مشروع قانون الجمعيات الخيرية والهيئات المحلية؛

مشروع قانون األحزاب السياسية ،أنها جميعاً تشترك في جملة الخصائص التالية :المركزية وتضييق

التحول الديموقراطي في
يعزز
المجال أمام الحقوق والحريات العامة وهو ما ال ّ
ّ
التوجه نحو الديموقراطية و ّ
أن البنية القانونية تتطور كنتاج لتفاعل مجتمعي مستمر ،وتكون قادرة على دعم عملية انتـ ـاج
البالد ،ويرى ّ
واسن ـاد نظ ـام سياس ـي ديموقراطي ،إن هي انبثقت أصالً عن تفاعل مجتمعي تتأصل فيه قيم الديمقراطية.

أن إع ـمال األط ـ ـر القضائية -القـانونية
لكن (محمد خالد األزعر) يـ ـرى ّ
(د .الجرباوي :6991 ،صّ ،)37
مدخـ ـالً مناس ـبـ ـاً لالقتـ ـراب م ـن النظ ـام الديم ـوقراطي ،وبوسـ ـعها تشك ـي ـل العـالقـ ـات االج ـ ـتم ـاـ ـ ـية
أن القوانيـ ـ ـن
واالقتص ـادي ـة وال ـس ـي ـاسي ـة ( د.األزعـ ـر :6991 ،ص ،)34فيمـ ـا يـعتب ـ ـر (خل ـي ـل الشقـاقـي) ّ
الصادرة عن السلطة الوطنية الفلسطينيـ ـة ـع ـبرة ع ـن نفس العقلة غ ـ ـيـ ـر الديموقراط ـيـة للق ـي ـادة الفلسطينية،

وأنـها قوانين تنظر للمؤسسات المـدنية واألحزاب السياسية على أنها "عـدو" يجب مراقبت ـه واحتواؤه
واخضاعه ،وأنه ـا تس ـعى لحماية العملية السلمية( .الشقاقي؛ خليل :6991 ،ص.)59

أوالا :التشريعات الفلسطينية ،التي صدرت قبل انتخاب المجلس التشريعي الفلسطيني :
مؤسسية ،يمكن االستناد إليها في عملية إصدار التشريعات
اتسمت هذه الفترة – كما أسلفنا -بانعدام آلية ّ
والق اررات ،وقد استأثر الرئيس الفلسطيني الراحل (ياسر عرفات) بمجمل النشاط التشريعي في هذه الفترة،
فقد أصدر( )22قانوناً ،في الفترة من ( ،)6991-6995و ( )163ق ار اًر رئاسياً ،منها ( )431ق ار اًر ،
تتعلق بتعيين أشخاص ،فيما حظي القرار الرئاسي رقم ( )6باالهتمام األكبر من قبل القانونيين ومؤسسات

المجتمع المدني في تلك الفترة ،باعتباره أوقف تنفيذ األوامر العسكرية اإلسرائيلية ،وفقاً لالتفاق االنتقالي.

(د.المجدالني ،2002 ،ص .)15والى جانب القوانين والق اررات ،التي أصدرها الرئيس في تلك الفترة ،قبل
تنصيب المجلس التشريعي ،فقد أصدر أيضاً عدداً من المراسيم الرئاسية ،تركزت جميعها في بداية عام
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(6991م) ،وتمحور المرسوم األول حول أعضاء السلطة التنفيذية ،والثاني حول تشكيل لجنة االنتخابات

المركزية الفلسطينية ،أما الثالث ،فكان بشأن انعقاد االجتماع األول للمجلس التشريعي

( د .المجدالني ،2002،ص )15وبصدور قانون رقم ( )5بشأن إعداد التشريعات ،أخذت عملية إصدار

التشريعات في هذه الفترة طريقاً جديداً  ،يظهر فيه وجود آليات محددة ،ترافقت مع تشكيل الو ازرات وديوان

المقترحة ،من قبل
الفتوى والتشريع( ،د .المجدالني ،2002،ص ،)11الذي يضع مشروعات القوانين
ّ
مجلس الوزراء في صيغة قانونية مناسبة ،يقوم بعدها برفع المشروع في صورته النهائية المقترحة ،إلى

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ،من أجل إصداره ونشره في الجريدة الرسمية .وطبقاً لهذه اآللية ،واستناداً
للصالحيات الممنوحة له أصدر الرئيس الفلسطيني ،عدداً من القوانين ،طالت مختلف نواحي الحياة ،التي
توزعت أعداد هذه القوانين ،حسب سنوات
يواجهها الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة ،وقد ّ
صدورها كما هو واضح في الجدول التالي:
جدول رقم ()6

العام

عدد القوانين

6995

2

6994

67

6991

3

المجموع

22

عدة،
وقد أثارت القوانين ،التي أصدرها رئيس السلطة الوطنية ،قبل تنصيب المجلس التشريعي تساؤالت ّ
تمحورت في أولها حول مدى التزام المجلس التشريعي بهذه القوانين ،وهل تعتبر نافذة دون إجراء أية

أن له الحق في إجراء مثل هذه التعديالت ،أو حتى إلغائها ،باعتباره رئيس السلطة
تعديالت عليها ،أم ّ
التشريعية العليا.

أن االتفاقيات الموقعة مع الجانب اإلسرائيلي ،سواء كان اتفاق ( غزة – أريحا)
وجدير بالذكر هنا ّ
المعروف باسم االتفـاق المـرحـلي في ( أيار /مايو 6995م) ،أو اتفـاق واشنطن( ،أيلول /سبتمبر

منح ـت
6994م) ،خـلـت من أي نص ،يشيـر إلى هذه اإلشكاليـة القانونية ،بل على العـكس من ذلك ،فقد ّ
السلطة التنفيذية ورئـيـسها ،صالحيات واسعة ،إلصدار قوانين وتشريعات ،توازي قوة القانون ،الصادر عن

المجلس التشريعي ،وأيض ـاً أعطّت للرئيـس حق إبطال قوانين وافق عليها المجلس التشريعي ،قد تتعارض
مع االتفاقيات المذكـ ـورة( .اتفاق طابا – واشنطن ،6994 ،المادة .)61
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ولما كان القانون األساسي مازال مشروعاً في ذلك الوقت ،ولم يصادق عليه الرئيس ،وبالتالي لم ينشر في
الجريدة الرسمية للسلطة ،على الرغم من إقرار المجلس التشريعي له بالقراءات الثالث ،فقد ذهب فقهاء

أن الدستور الفلسطيني المؤقت لسنة ( )6912ما زال ساري المفعول ،بفعل المرسوم رقم ()6
القانون إلى ّ
الذي أصدره رئيس السلطة الوطنية العام ( ،)6994والذي يفضي بسريان القوانين التي كانت سارية قبل
أن هذه القضية لم يتم إثارتها بالمطلق داخل
العام  ( .6917د .مجدالني؛ أحمد :مصدر سابق) ،غير ّ
أروقة المجلس ،كما لم تحظَ بنقاش حقيقي من قبل مؤسسات المجتمع المدني ،خاصة تلك العاملة في
المجال الحقوقي والقانوني ،باستثناء إشارات خاطفة في أدبيات واصدارات المركز الفلسطيني لحقوق

اإلنسان.

ٍ
بشكل قانوني وتشريعي ،بعد كل
وعليه؛ فقد ظ ّل التساؤل قائماً ومفتوحاً ،ويحتاج إلى مناقشته ومعالجته،
هذه السنوات ،من صدور هذه القوانين وغيرها من التشريعات األخرى.

يقره الرئيس
ّ
إن عدم إتباع األصول التشريعية والقانونية ،واجبة اإلتباع ،وفقاً للنظام الداخلي للمجلس ،فيما ّ
من تشريعات بمراسيم وق اررات وقوانين ،وعدم مناقشتها من قبل المجلس ،سواء إلقرارها أو إلغائها ،أو
اتخاذه إجراءات توقف اندفاع الرئيس نحو إصدار قوانين وق اررات في غير األحوال ،التي يعطيه النظام

الداخلي للمجلس الحق في المبـادرة بإصدارها ،ناتج بالدرجة األولى ،عن غيـاب القانون األساسـي/
الدستور ،الذي ينظم العالقة بين السلطات الثالث ،ما جعل السلطة التنفيذية  -ممثلةً في رأسها – تهيمن

على السلطـة التشريعية ،حتى بات الرئيس ي ّشرع في ظل وجود المجلس التشريعي ،ودون شعوره بالحاجة

لتبري ـر هذا النهج ،سواء بحجة غياب انعقاد المجلس ،أو غياب وحدة التشريع بين الضفة والقطاع ،كما
كان يفعل أحياناً.

ثاني ا :التشريعات التي صدرت عن المجلس التشريعي الفلسطيني:
يعتبر التشريع المهمة األولى والكبرى لجميع برلمانات العالم ،باإلضافة إلى صالحياته الرقابية

حصر القانون األساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية ،صالحيات التشريع في المجلس
والمحاسبية ،وقد
ّ
التشريعي الفلسطيني ،الذي ورث وضعاً تشريعياً معقداً ومتناقضاً في ٍ
كثير من األحيان ،نتيجة تعدد
المسيطرة  ،ما أخضع
القوانين المستخدمة في الضفة الغربية وقطاع غزة ،بسبب تعدد الجهات الحاكمة و ّ
الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة لخمسة قوانين مختلفة هي :القانون العثماني؛ قوانين االنتداب
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البريطاني؛ القوانين األردنية في الضفة الغربية؛ القوانين المصرية في قطاع غزة؛ والقوانين اإلسرائيلية في

مدينة القدس .األمر الذي جعل من مهمة توحيد النظام القانوني في األراضي الفلسطينية ،الخاضعة
للسلطة الوطنية الفلسطينية أولوية كبرى على أجندة أعماله ،فمنذ تأسيسه عام ( )6991وحتى نهاية الدورة

تضمن جدول أعمال المجلس ( )670مشروعاً لقانون ،تم إقرار ()74
التاسعة في (آذار /مارس ّ ،)2004
قانوناً منها ،وصادق منها رئيس السلطة الوطنية على ( )19قانوناً ،نشرت في الجريدة الرسمية ،وأصبحت

سارية المفعول ( المركز الفلسطيني لحقوق االنسان ،2004 ،ص)1

حدد النظام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني ،آليات تقديم مشاريع القوانين ،واقرار القانون
وقد ّ
والمصادقة عليه من قبل الرئيس ،والتفاصيل األخرى المتعلقة بالتشريع) http:// www.plc.gov.ps ( .
أقر المجلس التشريعي ،خالل تلك الفترة )63( ،قانوناً في الشأن االجتماعي ،من أهمها  :قانون
وقد ّ
العمل؛ قانون الطفل؛ قانون الجمعيات الخيرية والهيئات المحلية .باإلضافة إلى قواني أخرى ذات أهمية
بالغة على مجمل الحياة التشريعية واالجتماعية وهي  :القانون األساس؛ قانون السلطة القضائية؛ قانون

األحوال المدنية؛ قانون السلطات المحلية ،قانون االنتخابات التشريعية؛ قانون االنتخابات المحلية.

المبحث الثالث:
الق اررات التي صدرت عن السلطة الوطنية الفلسطينية:
تشمل هذه الق اررات ،تلك التي صدرت عن كل من المجلس التشريعي الفلسطيني ،ورئيس
السلطة الوطنية الفلسطينية ،والسلطة التنفيذية ( الحكومة) ،ويمكن تفصيلها كالتالي:
أوالا :الق اررات التي صدرت عن المجلس التشريعي الفلسطيني (:)5005 -4991
يمكن تصنيف الق اررات ،التي يتخذها المجلس التشريعي ،إلى ثالثة أنواع وهي:
أ -الق اررات النظامية :وهي الق ار ارت التي تهم عمل المجلس.

مقدم من مجلس الوزراء أو من أحد
ب -الق اررات ذات البعد التشريعي :كقرار قبول مشروع قانون ّ
أعضاء المجلس ،ومن ثم المضي في إجراءات إق ارره أو رد المشروع أو تأجيله.
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ت -الق اررات ذات البعد الرقابي :وهدا النوع من الق اررات يتخذها المجلس ،أثناء قيامه بدوره الرقابي،
واللجان هي التي تتولى المتابعة ورفع التقارير المتضمنة توصياتها إلى المجلس ،وبالتالي يتخذ

ق ارراته على ضوئها (الملتقى الفكري العربي ،6999 ،ص )70ونظ اًر لكون السلطة الوطنية ،أثناء

فترة الدراسة ،كانت لم تزل في ط ـ ــور التأسيس ،فقد اتخذ المجلس ،الكثير من الق اررات ،المتعلّقة
بالسياسة العامة والسياسات التنفيذية الحكومية.

متعددة ،وتعتبر هذه الق اررات
كما دأب المجلس ،على اتخاذ ق اررات ،بشأن قضايا مختلفة ،وفي مجاالت
ّ
بمثابة توصيات للسلطة التنفيذية ،وقد أكثر المجلس التشريعي من إصدار هذه الق اررات؛ بسبب خصوصية

أوجه وأنشطة الحياة الفلسطينية في
يفرضه من تبعات على مجمل ّ
الوضع السياسي الفلسطيني ،وما ّ
الضفة الغربية وقطاع غزة ،وقد بلغ عدد هذه الق اررات ،خالل الفترة المذكورة؛ ( )113ق ار اًر ،شملت

المجاالت :السياسية؛ االقتصادية؛ المالية،؛ التشريعية؛ االجتماعية؛ إضافة إلى الق اررات التي تتعلق
بالوضع الداخلي وحقوق اإلنسان ،والق اررات التنظيمية واإلدارية ،وأخرى تتعلق بعالقة المجلس بالسلطة

التنفيذية (البرغوثي ،2060،ص.)204
وقد احتلّت الق اررات الخاصة بالشأن التشريعي المرتبة األولى ،من بين الق اررات األخرى ،التي اتخذها

المجلس ،فقد بلغت ( )294ق ار اًر ،تتعلق غالبيتها بإحالة مشاريع القوانين إلى اللجان المختصة ،أو قبول
مشاريع بواحدة أو أكثر من القراءات الثالث ،أو القراءة العامة ،تالها الق اررات الخاصة بالشأن السياسي،

والتي بلغت ( )613ق ار اًر ،منها ( )30ق ار اًر حول القدس )39 ( ،ق ار اًر حول األراضي ومواجهة االستيطان.

أما ق اررات المجلس الخاصة بالوضع الداخلي وحقوق اإلنسان؛ فقد جاءت في المرتبة الثالثة من حيث
ّ
التصدي النتهاكات حقوق اإلنسان من
وتمحورت في غالبيتها ،حول
األهمية ،إذ بلغ عددها ( )13ق ار اًر،
ّ
ّ

قبل السلطة الوطنية الفلسطينية ،فيما حلّت ق اررات المجلس حول عالقته بالسلطة التنفيذية المرتبة الرابعة،

والتي بلغت ( )77ق ار اًر ،و جاءت الق اررات المالية في المرتبة السادسة ،وبلغت ( )12ق ار اًر ،وفي المرتبة
السابعة جاءت الق اررات االقتصادية ،التي بلغ عددها ( )41ق ار اًر ،وأخي اًر احتلّت الق اررات اإلدارية الخاصة

بالمجلس المرتبة الثامنة ،وبلغ عددها ( )42ق ار اًر (البرغوثي ،2060 ،ص.)267

59

جدول رقم ()2
م

عدده ـ ـ ــا

نوع الق اررات

6

ق اررات تشريعية

294

2

ق اررات سياسية

613

3

ق اررات تتعلق بالوضع الداخلي وحقوق اإلنسان

13

5

ق اررات حول عالقة المجلس بالسلطة التنفيذية

77

4

ق اررات مالية

12

1

ق اررات اقتصادية

41

7

ق اررات إدارية

42

تقدم األرقام الواردة في هذا الجدول داللة واضحة على اضالع المجلس التشريعي بمهمته التشريعية ،على

الرغم من كل التشابكات السياسية واالجتماعية الصعبة التي كان المجلس يعمل في أجوائها ،والتي دفعته
في أحيان كثيرة إلى إصدار العديد من الق اررات السياسية وغيرها من الق اررات األخرى ،التي تدل على

تشابكه مع الواقع واستجابته السريعة لكثير من القضايا الوطنية والحياتية للشعب الفلسطيني.

ثاني ا :الق اررات التي صدرت عن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية :
يختص رئي س السلطة الوطنية الفلسطينية ،عند توفر حالة الضرورة ،التي ال تحتمل التأخير ،في غير
أدوار انعقاد المجلس التشريعي ،بإصدار ق اررات لها قوة القانون ،استناداً للمادة ( )53من القانون األساسي

المقررة في هذا الصدد؛ وهي عرضها على
المعدل لسنة (2003م) ،مع مراعاة الضوابط الدستورية
ّ
ّ
المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها بعد صدور هذه الق اررات ،واالّ زال ما كان لها من قوة القانون،
يقرها ،زال ما يكون لها من قوة القانون ،كما يجب
أما إذا عرضت على المجلس على النحو السابق ولم ّ
أن تكون تلك التشريعات منسجمة وأحكام الدستور.
وقد أصدر الرئيس الفلسطيني الراحل ( ياسر عرفات) في تلك الفترة ،التي تلت قيام السلطة الوطنية

الفلسطينية ،حتى انتخاب المجلس التشريعي الفلسطيني ،ما بين (أيار /مايو  -6991آذار /مارس

 )6991عدداً كبي اًر من الق اررات وصل إلى (  )163ق ار اًر رئاسياً ،ثم ارتفع عددها عام ( )2002ليصل
60

مسميات مختلفة ،وقد تراوحت هذه الق اررات في مضامينها ،بين
إلى ( )140ق ار اًر رئاسياً ،منشو اًر ،حملت ّ
أعمال تنظيمية و ٍ
أعمال تشريعية و ٍ
ٍ
أعمال ،إدارية وأخرى تجمع بين نوعين من هذه األعمال أو تشملها كلها
(عبيدات ،2002 ،ص،)17كان أبرزها القرار الرئاسي رقم ( )6لسنة ( ( )6995الوقائع الفلسطينية،

أن أغلب هذه الق اررات الرئاسية ،كانت تتعلق حول تعيين أشخاص بإجمالي بلغ ()431
 ،)6995غير ّ
ق ار اًر رئاسـ ـياً ،فيم ـا اختص ـت الق ـ اررات الرئاسي ـة المتبقّية بإنش ـاء مؤسسات أو هيئات ( د .المجدالني،
 ،2002ص)14

أن الق اررات ،التي صدرت عن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ،على اخت ـالف
ويتضح مما سبقّ ،
مسمياتها ،ليست ذات طبيعة متجانسة ،سواء من حيث الموضوعات ،التي تعالجها ،أو م ـن ـحـيث

أن هذه الق اررات الرئاسية ،صدرت في غياب منهجية تشريعية حقيقيـة
الفئـ ـات ،التي تخاطبها ،إضافة إلى ّ
ومواصفات متعارف عليها ومستقّرة في النظام القانوني ،ما ّأدى في ٍ
كثير من األحيان إلى صعوبة تكييف
ٍ
بوصف واحد ،فكان أن تم تصنيف هذه الق اررات إلى األنواع التالية:
القرار الرئاسي ووصف مضمونه
أ -ق اررات ذات طبيعة تشريعية محضة.

ب -ق اررات ذات طبيعة تنظيمية محضة.
ت -ق اررات ذات طبيعة إدارية محضة.
ث -ق اررات تنظيمية إدارية.

ج -ق اررات تشريعية تنظيمية.
ح -ق اررات تشريعية إدارية.
خ -ق اررات تنظيمية إدارية.

وما يهمنا هنا ،الق اررات ذات المحتوى التشريعي ،وهي التي تدخل ضمن موضوع دراستنا ،فإننا نجد أنها

بمسميات مختلفة ،فمرةً تأتي باسم ( المرسوم) ومرةً باسم ( القرار الرئاسي) أو غير ذلك ،غير أنه
جاءت
ّ
أن
أن هناك سبباً للتمييز بينها ،كما يالحظ ّ
أن هناك فرقاً واضحاً بين آليات ّسن هذه الق ار ارت أو ّ
ال يبدو ّ
بعض الق اررات ،التي صدرت عن الرئيس قبل تأسيس المجلس التشريعي ،كانت تسمى ب ـ ( القوانين) مثل

قانون رقم ( )2لعام (6994م)  ،الخاص بإلغاء بعض الق اررات واألوامر العسكرية.

أن جدالً واسعاً أثير في حينه ،حول القيمة القانونية للق اررات الرئاسية وللقوانين
وتجدر اإلشارة هنا ،إلى ّ
أيضاً ،التي أصدرها الرئيس قبل تنصيب المجلس التشريعي (المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان،6991 ،

ص)21
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أن معيار القيمة القانونية لألعمال التشريعية الصادرة عن رئيس السلطة الوطنية ،من حيث
والبعض يرى ّ
يتصف
صدورها قبل انتخاب المجلس التشريعي أم بعده .فما صدر منها قبل انتخاب المجلس
ّ

خولت السلطة التنفيذية ممارسة الصالحيات التشريعي ـة،
بالمشروعية ،التي يستمدها من االتفاقيات ،التي ّ
ٍ
أعمال تشريعية بعد انتخاب المجـلس
نيابةً عن المجلس لحين انتخابه .وأما ما صدر عن الرئيس من
التشريعي؛ فبعضها يمكن النظر إليها على أساس أنها قوانين مؤقتة ،صدرت عن السلطة التنفيذية في فترة

فإمـا أن يقـ ـ ّرها
عدم انعقاد المجلس وبالتالي يتم التعامل معها باالكتفاء بعرضها على المجلس التشريعي؛ ّ
تعدياً على اختصاص السلطة التشريعية من قبـل
يعدلها أو يلغيها ،وهو ما لم يحدث ،أو اعتبارها ّ
أو ّ
السلطة التنفيذية ،ومن ثم يجدر معالجة ما ورد فيها من ٍ
خلل في ظل غياب المحكمة الدستورية في زمن
الدراسة ،وهي وحدها ،التي تملك صالحية تقرير عدم دستورية هذه الق اررات والقوانين والغائها.

ثالث ا :الق اررات التي صدرت عن السلطة التنفيذية (الحكومة) :
من المعروفّ ،أنه كان هناك تداخالً في الصالحيات ،بدرجة كبيرة ،بين مؤسستي الرئاسة ومجلس
الوزراء ،التي لم تلق الدعم واالهتمام ،بحكم طغيان مؤسسة الرئاسة ،فقد كان الرئيس الراحل (ياسر

عرفات) يعتمد –بدرجة أساسية – في تسيير أمور مجلس الوزراء على مؤسسة الرئاسة وبعض مستشاريه
المقربين ،حيث كانت الق اررات تتخذ بشكل غير مدروس بعمق ،داخل و ازرات االختصاص ،بل تتخذ خارج
اجتماعات المجلس الوزاري  ،ونتج عن ذلك تعارض في بعض بنود القوانين ،التي تم تطويرها والمصادقة

عليها ،بعيداً عن الشكل المؤسسي المطلوب ( قريع ، 2001، ،ص )13

وقد أصدرت الحكومة الفلسطينية ،خالل فترة الدراسة العديد من الق اررات ،الخاصة بالمرأة ،سيجري
تفصيلها في الفصل الرابع الخاص بحقوق المرأة الفلسطينية في قطاع غزة
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المبحث الرابع:
مالحظات حول التشريعات والق اررات الصادرة عن السلطة الوطنية الفلسطينية :
أوالا  :التشريعات:
-6

قيدت الطبيعة االنتقالية للمرحلة السياسية ،التي جرت في سياقها ،انتخابات المجلس التشريعي،
ّ

المخولة له حسب القانون األساسي للسلطة الوطنية.
الصالحيات التشريعية
ّ
 -2الفلسطينية ،ما جعل الشأن السياسي يسيطر على أعمال المجلس ،ما أدى به في النهاية إلى
اتخاذ سياسة الحذر في التعاطي مع مشاريع قوانين ،ذات تأثير سياسي مستقبلي ،أو تتعارض

الموقعة.
مع التزامات السلطة واالتفاقيات ّ

المقيدة للمجلس في إطالق
 -3استغلت السلطة التنفيذية ،بما فيها الرئيس ،الصالحيات التشريعية
ّ

أو حجب الكثير من مشاريع القوانين واالتفاقيات عن أعمال المجلس ،وفقاً للظروف السياسية
أو لما تقتضيه الحاجة ،كما جرى الحال عند إصرار المجلس على مناقشة برتوكول الخليل

واق ارره من قبله ،في حين امتنعت السلطة التنفيذية عن عرض االتفاق عليه.

 -5غلب الطابع االنتقائي إلقرار القوانين ،والتصديق عليها على مسار سير العملية التشريعية،

الموقعة مع الجانب اإلسرائيلي ،قلت فرصتها بالتصديق،
فكلما تعارضت القوانين مع االتفاقيات ّ
وكلما كانت ذات طبيعة مدنية عامة ،كان حظها أوفر في التصديق والنشر والنفاذ.

 -4غياب اإلطار الدستوري الحاكم والناظم للعالقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ،خالل فترة

الد ارسة ،واتضح ذلك من خالل عدم مصادقة الرئيس على القانون األساسي ونشره في الجريدة
الرسمية ،ما أدى في نهاية المطاف إلى عدم وضوح في العالقة بين ٍ
كل من السلطتين
التشريعية والتنفيذية ،ونزع صفة الدستورية والقانونية عن القوانين التي يصدرها المجلس.

 -1غياب وجود أسس قانونية ملزمة تنظم عملية المصادقة على القوانين من قبل رئيس السلطة
الوطنية.

 -7تركيز المجلس التشريعي اهتمامه على إصدار ٍ
كم ٍ
كبير من القوانين ،أكثر من تركيزه على
-1

عملية توحيد القوانين ،األولى باالهتمام والجهد.

صدور تشريعات دون مرجعية قانونية ،بسبب أسبقيتها على صدور القانون األساس؛ ما أظهر

العملية التشريعية ٍ
كهرم بال رأس.
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 -9عدم ربط التشريعات بوثيقة االستقالل ،التي تمثل من وجهة نظر فقهاء القانون الفلسطيني،
الضابط الدستوري والسياسي ألداء السلطة الوطنية الفلسطينية.

أن هناك العديد من
 -60عدم إقرار لوائح تنفيذية للقوانين ،تالمس روح القانون وال تعارضه ،خاصة و ّ
اللوائح الموجودة المخالفة للقوانين والمتناقضة مع جوهرها.
 -66غياب الكتل البرلمانية الفاعلة داخل المجلس ،نتيجة غياب التعددية الفكرية والسياسية عن
فصيل و ٍ
ٍ
احد على المجلس ،ما أدى إلى غياب معارضة حزبية قوية من قبل
المجلس ،وهيمنة
الفصائل والقوى األخرى.

 -62افتقار أعضاء المجلس التشريعي األول إلى رؤية سياسية واجتماعية واقتصادية ،تنعكس في
صورة قوانين وتشريعات تقدمية؛

 -63نقص الخبرات والثقافة البرلمانية لدى أعضاء المجلس ،بسبب انعدام الحياة البرلمانية
الفلسطينية ،نتيجة الظروف السياسية الناتجة عن االحتالل اإلسرائيلي.

النواب أنفسهم في العملية التشريعية ،سواء من حيث االلتزام بحضور الجلسات،
 -65ضعف مشاركة ّ
أو من حيث اقتراح مشاريع القوانين ومناقشتها والتصويت عليها ،كما جرى عند مناقشة قانون

أقر بالقراءة الثالثة ،بحضور ( )61نائباً فقط ،وكذلك األمر بالنسبة
السلطة القضائية ،حيث ّ
لمشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة ،الذي تمت مناقشته بحضور ( )63نائباً فقط.

المقرة بالقراءة الثالثة؛
تقيد المجلس بنظامه الداخلي؛ فيما يخص إحالة مشاريع القوانين
 -64عدم ّ
ّ
ٍ
مماطلة أو تسويف.
للمصادقة عليها من قبل الرئيس فو اًر ،دون

ثانيا :الق اررات:
 -6كثافة إصدار الق اررات ،في الفترة التي سبقت تأسيس المجلس التشريعي ،من قبل الرئيس
الفلسطيني الراحل ( ياسر عرفات).

 -2وجود إشكالية – لم تزل قائمة -حول مدى قانونية هذه الق اررات ،التي أصدرها الرئيس دون
الرجوع إلى جهة قانونية واضحة ومسؤولة.

 -3عدم وجود منهجية في هذه الق اررات ،خاصة تلك  ،التي صدرت عن الرئيس الراحل (ياسر
عرفات) وكونها ناتجة عن عالقات مباشرة بالرئيس أو مكتبه.

64

خالصة الفصل

الثالث:

ناقش الفصل الثالث من خالل مباحثه األربع عملية إصدار التشريعات والقرارت في ظل السلطة الوطنية

الفلسطينية ،وأنواعها والمراحل التي مرت بها عملية سن هذه التشريعات والق اررات سواء قبل تأسيس

المجلس التشريعي أو بعده ،وحتى االنتخابات التشريعية الثانية ،وقد تبين من خالل ذلك أن غياب قواعد

دستورية تنظّم عملية سن التشريعات رتب خلالً في العملية التشريعية ،في الوقت الذي ألقي على عاتق
المجلس التشريعي الفلسطيني في مرحلته األولى مهاماً تشريعية كبيرة ومتشابكة ،خاصة في ظل غياب
منظومة تشريعية موحدة ،ووجود قيود سياسية فرضتها اتفاقيات التسوية  ،قادت إلى عدم وجود منهجية في
اصدار التشريعات والق اررات ،رافقها نقص الخبرات والثقافة البرلمانية لدى أعضاء المجلس ،بسبب انعدام

الحياة البرلمانية الفلسطينية ،نتيجة وجود االحتالل اإلسرائيلي.
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الفصل الرابع
حقوق المرأة الفلسطينية في الضفة الغربية
وقطاع غزة
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مقدمة :
ش ّكل قدوم السلطة الوطنية إلى أرض الوطن ،نقلة نوعية في تاريخ الحركة النسوية الفلسطينية ،فقد رافق

ركزت ج ّل اهتمامها على
ذلك عدد من التطورات المهمة ،منها بروز مؤسسات نسوية مهنية ،متخصصةّ ،
للتوجه النسوي ( ) approach Feministفي
قضايا النوع االجتماعي ،األمر الذي يمكن اعتباره تتويجاً ّ
الحركة النسوية الفلسطينية ،الذي رافق مرحلة أوسلو ،التي اتسمت بالجدل والنقاش الديموقراطي حول

قضايا المرأة.

يتسم بكونه مجتمعاً أبوياً،
ومن المعروفّ ،
أن المجتمع الفلسطيني ،كغيره من المجتمعات الشرقية التقليديةّ ،
هرمية ،تفتقر للعدالة ،وتتحدد فيها حقوق وواجبات األفراد ،بناء على
تسير فيه العالقات على أسس ّ
جنسهم االجتماعي ،األمر الذي يجعل من مبدأ المواطنة ،القيمة الغائبة عن المجتمع ،سواء في بنيته
الثقافية واالجتماعية ،أو في البنية االقتصادية واالجتماعية ،وبالتالي سيطرة الموروث الثقافي االجتماعي،

يعزز من بنية القوى التقليدية األبوية والعشائرية ،التي يستأثر بها الرجال ،على حساب الجنس
الذي ّ
اآلخر.
إن المتتبع لحال وأوضاع وحقوق المرأة الفلسطينية ،يلمس مدى اإلجحاف ،الذي يلحق بها في جميع
ّ
المجاالت :السياسية ،القانونية ،االجتماعية ،االقتصادية ،الثقافية ،على الرغم من التجربة النضالية المهمة
ٍ
لكنها
التي خاضتها المرأة الفلسطينية ،والتي لم تنعكس
بشكل إيجابي مو ٍاز ،على مسيرة ّ
تقدمها في الحياةّ ،
المتفرقة ،في المجاالت السياسية والتشريعية
في الوقت ذاته ،استطاعت تحقيق بعض االنجازات
ّ
ٍ
ٍ
طويل ومكثف ،تعرضت فيه النساء الفلسطينيات من جميع الطبقات
نضال
واالجتماعية ،كانت ثمرة
مس
ضدهن،
اإلقصاء والعزل ،والتحريض ّ
ّ
ودفعن في ذلك ثمناً غالياًّ ،
والفئات إلى التهديد واالتهام و ّ
كرامتهن اإلنسانية ،وحقوقهن كمو ٍ
من
لكنهن في ك ّل ذلك ّ
اطنات كامالت األهلية القانونية واالجتماعيةّ ،
قد ّ
ّ

ضن له على مدار التاريخ ،وكيفية
مثالَ لكل النساء العربيات في كيفية
ّ
تعر ّ
التصدي للغبن التاريخي ،الذي ّ
دهن في كل المجاالت.
مجابهة العنف الممارس ض ّ
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المبحث األول:
حقوق المرأة في اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو):
في عام ( ،)9191اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة ،اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز

ضد المرأة ،وتتضمن االتفاقية ،المبادئ المقبولة دولياً والمتعلقة بحقوق المرأة ،والتي تنطبق على جميع
النساء في جميع الميادين ،ويمثل حظر جميع أشكال التمييز ضد المرأة ،القاعدة القانونية األساسية

مهمة لتعزيز حماية الحقوق
لالتفاقية (األمم المتحدة ،دون سنة نشر ،ص )2التي أصبحت أداة قانونية ّ
المتساوية للمرأة داخل إطار األمم المتحدة ،وتتم مراجعة تنفيذ أحكامها من قبل لجنة القضاء على
التمييز ضد المرأة.

تعتبر (اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة) ،ثمرة جهود ثالثين عاماً ،قامت بها لجنة
مركز المرأة في األمم المتحدة* من أجل تحسين أوضاع المرأة ونشر حقوقها ،وتأتي أهمية االتفاقية؛

كونها وضعت قضايا المرأة ،ضمن أهداف األمم المتحدة وفي قائمة أولوياتها ،وأصبحت جزءاً من

القانون الدولي لحقوق اإلنسان ،كما رّكزت على الجزء اإلنساني في حقوق المرأة ،وتناولت التمييز

موضوعاً محدداً ،ووضعت شروطاً ومعايير إزاء وقف االنتهاكات ،التي تتعرض لها المرأة على جميع
األصعدة ،وفي كل الميادين :السياسية؛ االقتصادية؛ االجتماعية؛ المدنية؛ والثقافية ،وتلزم الدول

المبني على النوع ،من خالل إدماج مبادئ االتفاقية وبنودها في
بشجب جميع أشكال التمييز ّ
األطرافّ ،
الدساتير والتشريعات الوطنية للدول ،وأن تعتبر مرجعية لجميع التشريعات األخرى المناسبة.
فعالة لحقوق المرأة عن
لفرض حماية قانونيةّ ،
كما يتوجب على الدول تفعيل ك ّل اإلجراءات الالزمةّ ،
طريق المحاكم والمؤسسات الحقوقية ،وضمان تصرف المؤسسات العامة والسلطات بموجب االتفاقية،
وكذلك اتخاذ جميع التدابير المناسبة لتغيير وتعديل وابطال القوانين والتشريعات واألعراف والممارسات

القائمة ،التي تش ّكل تميي اًز ضد المرأة ،وقد أنشأت الجمعية العامة لألمم المتحدة ( لجنة القضاء على

التمييز ضد المرأة) ،بموجب المادة ( )99من االتفاقية ،وتنحصر مهمة اللجنة في مراقبة تنفيذ الدول

األطراف لالتفاقية.

ومن األهمية بمكان أيضاً اإلشارة إلى ّأنه ،على عكس االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال
فإن اتفاقية القضاء على
التمييز العنصري ،التي تكتفي باإلشارة إلى التمييز في ميدان الحياة العامةّ ،
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شددت على ذلك
جميع أشكال التمييز ضد المرأة ،تغطّي أفعاالً تندرج في نطاق الحياة الخاصة ،كما ّ
لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة .وقد تمحور جزء كبير من نشاط الحركة النسوية الفلسطينية بعد
أوسلو ،حول الضغط على السلطة الوطنية من أجل تبني بنود االتفاقية ،وتضمينها في مشاريع القوانين

عباس
التي سوف تصدر عنها ،وقد تطلب األمر سنوات عديدة حتى وقّع الرئيس الفلسطيني محمود ّ
على االتفاقية في ( )29مارس من العام  ،2001وبذلك أصبح لزاماً على الفلسطينيين تضمين بنود

االتفاقية في القوانين المحلية.

النصوص والقواعد التي تنص عليها االتفاقية:
فعالة
تتألف االتفاقية من ديباجة وثالثين مادة ،تنبثق من اإليمان ّ
بأن القانون الدولي والوطني ،هما أداة ّ
أن المساواة بين الجنسين تتصل إلى حد كبير بالمساواة
لتحقيق العدالة االجتماعية واالقتصادية ،كما ّ
في القانون وأمام القانون.

 تعتبر المواد من ( :)6-9قواعد أساسية لالتفاقية ،ألنها وضعت منهاجاً كامالً لكيفية القضاء
على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ،وتلزم المادة الخامسة من االتفاقية الدول األطراف

بالعمل على تغيير الثقافة المجتمعية السلبية اتجاه قضايا المرأة.

 المادة ( :)8-9تعتني بالقضاء على التمييز في الحياة السياسية والعامة ،من خالل إعطاءها
الحق في التصويت ،واالنتخاب ،والترشيح ،وشغل المناصب ،والمشاركة في األحزاب

السياسية ،والمنظمات والنقابات على قدم المساواة مع الرجل.

 المادة ( :) 1تحدثت عن المساواة في الجنسية.

 المادة ( :)90تعالج قضية التمييز في الحصول على فرص متساوية للتعليم ،سواء في المنح
الدراسية أو المناهج التعليمية والغاء الصور النمطية ،التي تطرح في العملية التعليمية.

 المادة ( :) 99تعالج قضية المساواة في العمل ،وتلزم الدول من أجل إيجاد التدابير المناسبة
لتتيح للنساء الحق في العمل وبأجور متساوية وبظروف عمل مالئمة وأن يتم القضاء على

جميع أشكال التمييز في هذا المجال.

 المادة ( :)92المساواة في الحصول على خدمات الرعاية الصحية ،بما في ذلك الخدمات
المتعلقة بتنظيم األسرة والخدمات الالزمة للحمل والوالدة والتغذية الكافية ،خالل فترة الحمل

واإلرضاع ،وذلك مجاناً حين الضرورة.
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 المادة ( :)91المساواة في الحياة االقتصادية واالجتماعية ،فهي تكفل لها الحقوق نفسها ،في

االستحقاقات العائلية ،وأن يكون لها استقالل مالي؛ قدرة على ترأس أسرتها؛ أن تملك بيتاً؛
تمارس تجارة خاصة بها؛ أن تحصل على القروض المصرفية والرهن العقاري على قدم

المساواة مع الرجل ،كما يحق لها االشتراك في األنشطة الرياضية والترويحية وفي جميع
الجوانب الثقافية.

 المادة ( :)91تناولت االتفاقية على وجه الخصوص التمييز ضد المرأة الريفية ،حيث تناولت

أن النساء الريفيات فئة ذات مشاكل خاصة ،تحتاج إلى عناية واهتمام شديدين من
المادة ّ
مشاركتهن
ضدهن ،ما يتيح
جانب الدول األطراف ،التي ينبغي أن تتعهد بالقضاء على التمييز ّ
ّ
في التنمية الريفية ،والتخطيط اإلنمائي ،وسهولة الوصول إلى الخدمات الصحية ،واالستفادة

من البرامج االجتماعية والحصول على التدريب والتعليم والمشاركة في األنشطة المجتمعية،

والحصول على القروض الزراعية.

 المادة ( :)91تكفل المادة الخامسة عشر ،المساواة أمام القانون وفي القانون في كل المسائل
المدنية والقانونية ،بمعنى أن تمنح النساء المكانة القانونية الممنوحة للرجال في الشؤون

المدنية ،من حيث التمتع بالشخصية القانونية؛ حق الملكية؛ إبرام العقود؛ إدارة الشركات؛ إدارة

الممتلكات؛ والحق في معاملة متساوية أمام القضاء؛ كذلك الحق في حرية الحركة واختيار

السكن واإلقامة.

 المادة ( :)96المساواة التامة في الحياة الخاصة في الزواج والعالقات األسرية ،إذ تطالب
المادة ،الدول األطراف ،اتخاذ التدابير المناسبة؛ للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة
األمور المتعلقة بالزواج والعالقات األسرية ،حيث يكون لها نفس الحق في عقد الزواج ونفس

الحق في اختيار الزوج ،والمساواة في الحقوق في المسؤوليات أثناء الزواج ،وأيضاً المساواة في
ما يتعلق باألطفال من حيث الوالية ،واإلنجاب ،والقوامة والوصايا والحضانة ،والمساواة في
اختيار اللقب العائلي والمهنة والوظيفة ،وكذلك تلزم الدول في تحديد سن أدنى للزواج وتسجيله

في السجالت الرسمية.

 المواد ( 99حتى  :)22تتحدث عن طريقة عمل االتفاقية ،حيث تنص المادة السابعة عشر
على إنشاء لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة؛ لمراقبة تطبيق االتفاقية وتنفيذ بنودها،

وتتكون من ( )21خبي اًر وخبيرة من ذوي المكانة الخلقية الرفيعة والكفاءة العالية في الميادين

التي تشملها االتفاقية.
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المادة ( :)98تتعلق بآليات مراقبة تطبيق االتفاقية ،من خالل إلزام الدول؛ بتقديم التقارير إليها

خالل السنة األولى بعد التصديق وسعيها لتنفيذ بنود االتفاقية .يتبع هذا التقرير تقارير حول
سير العمل كل أربع سنوات ،وتقوم اللجنة بمناقشة هذه التقارير مع ممثلي الحكومات وفق
المادة العشرين ،يسود نقاش التقارير جو من الحوار البناء ،وتبادل األفكار من أجل الوصول

إلى آليات أكثر إلزامية لتنفيذ بنود االتفاقية.

 المواد(  21وحتى  :)10تتعلق هذه المواد باألحكام اإلدارية المختلفة من أجل نفاذ االتفاقية
والتوقيع واالنضمام إليها ،طلب النظر فيها ،حق إبداء التحفظات من الدول المصادقة عليها.

البروتوكول الملحق باالتفاقية( :د .مسعد ،2001 ،ص)18
أنشأت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة في األمم المتحدة ،فريق عمل لصوغ برتوكول اختياري،

يلحق بـ (اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة) ،على غرار االتفاقيات الدولية األخرى،
المتعلقة بحقوق اإلنسان هدف البرتوكول إلى وضع اإلجراءات العملية لجعل االتفاقية أكثر فعالية
وتنفيذاً.

وقد ّتبنت الجمعية العامة لألمم المتحدة ،البروتوكول االختياري التفاقية (سيداو) في تشرين األول من
حيز التنفيذ في كانون أول من العام ( ، )2000وهو يعتبر بمثابة اتفاقية منفردة
العام ( )9111ودخل ّ

يخضع للتصديق واالنضمام من قبل الدول األطراف فيها ،ويبلغ عدد الدول المصادقة عليه ()11

دولة.

يتألف البرتوكول من ( )29مادة ،وبموجب المواد ،تختص اللجنة الخاصة بالقضاء على التمييز ضد
المقدمة إليها والنظر فيها .ويجوز تقديم التبليغات من قبل أفراد وجماعات،
المرأة؛ في تلقي التبليغات
ّ
يزعمون أنهم ضحايا انتهاكات ألي من الحقوق الواردة في اتفاقية (سيداو) ،ويحدد البرتوكول
التحري عن ذلك عن طريق الدولة
اإلجراءات التي تتخذها اللجنة للتأكد من مصداقية التبليغات ،و ّ
نفسها.
لقد جاءت (اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة) ،كوسيلة إضافية لحماية حقوق المرأة،

أن مجرد إنسانية المرأة ،لم يكن كافياً لتضمن النساء
باعتبارها حقوق إنسان ،بعد أن رأت األمم
ّ
المتحدة ّ
فإن
حقوقهن .وما يؤكد ذلك ،ما جاء في ديباجة االتفاقية ،حيث أشارت إلى ّأنه رغم وجود صكوك أخرىّ ،
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المرأة ما تزال ال تتمتع بالمساواة في الحقوق بالرجال ،وأن التمييز ضد المرأة يستمر في كل مجتمع

( ديباجة اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة)

محددة،
للتوجه الدولي نحو مكافحة استمرار التمييز ضد المرأة ،خاصة في مجاالت
ّ
وتمثّل االتفاقية ،تعزي اًز ّ
ُوجد فيها تمييز واضح وشائع – دولياً ، -منها على سبيل المثال الحقوق السياسية ،والزواج واألسرة
محددة وتدابير ،يجب اتخاذها؛ لتسهيل إيجاد مجتمع
والعمل ،وفي مجاالت أخرى ،وضعت االتفاقية أهدافاً
ّ
عالمي تتمتع فيه المرأة بالمساواة بالرجل ،ومن ثّم إعمال ما لها من حقوق اإلنسان المكفولة.
وتعد المساواة ،المبدأ األساس في االتفاقية الدولية إللغاء كل أشكال التمييز ضد المرأة ،وتعني المساواة

بين الجنسين؛ التساوي في الحقوق والمسؤوليات والفرص بين النساء والرجال ،ال أن يغدوا االثنان شيئاً
واحداً ،إنما تعني أالّ تعتمد حقوق المرء ومسؤولياته وفرصه على إذا ما كان سيولد ذك اًر أم أنثى

( الحمدوني ،2008 ،ص.)1-8

كما ينطوي مفهوم المساواة بين الجنسين على ضرورة أن تؤخذ مصالح المرأة والرجل واحتياجاتهما

وأولوياتهما بعين االعتبار .فيما يعني التوازن بين الجنسين التمثيل المتساوي للمرأة والرجل في المجاالت
كافة ،ويتطلب تحقيقه دعماً صريحاً لمشاركة المرأة ،خاصة في عملية صنع القرار.
أن الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان* أكدت على مبدأ المساواة في الحقوق للمرأة كمبدأ أساس من
يذكر ّ
المتحدة ،من خالل ميثاقها ،الذي جعل من المساواة مبدأً وهدفاً  ،فقد جاء في مقدمة
مبادئ األمم
ّ

الديباجة ... " :تأكيد اإليمان من جديد بحقوق اإلنسان األساسية ،وبكرامة اإلنسان وقيمته ،وبالحقوق

المتحدة هو
أن  " :أحد مقاصد األمم
ّ
المتساوية للرجال والنساء"  ،كما تضمنت المادة ( )9من الميثاق ّ
تحقيق التعاون الدولي في تعزيز احترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية للناس جميعاً والتشجيع على
ذلك بال تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ( .ميثاق األمم المتحدة ،المادة )9

المتحدة ،أكثر بكثير من مجرد معاملة جميع األشخاص
ويعني مفهوم المساواة من وجهة نظر األمم
ّ
بالطريقة نفسها ،إذ سيكون أثر معاملة األشخاص معاملة متساوية في أوضاع غير متساوية ،إدامة الظلم؛
بأنه ال يمكن أن تنشأ المساواة الحقيقية ،إالّ في وجود جهود
بدالً من القضاء عليه ،لذا ،فهي تؤمن ّ
المتحدة ،ص )1-2ولكن
تستهدف معالجة اختالالت التوازن فيما يتعلق بهذه األوضاع (ميثاق األمم
ّ
أن الكثير من الدول
على الرغم من كل هذه األفكار والرؤى النبيلة ،فيما يخص النظرة لنساء العالم ،غير ّ
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ملزمة بتوفيق قوانينها الوطنية مع بنود
العربية ،التي وقعت وصادقت على االتفاقية ،وبالتالي أصبحت ّ
االتفاقية ،أرفقت مصادقتها بتحفظات على المواد األساسية والجوهرية من هذه االتفاقية ،وعلى الرغم من

أن المصطلحات ،التي استعملتها لتبرير وتعليل تلك
أن تحفظاتها غير متشابهة ،وعلى الرغم أيضاً ،من ّ
ّ
فإن أغلبيتها تلتقي في موضوع التحفظ باسم الشريعة
التحفظات غير متشابهة وغير منسجمة كذلكّ ،
أمر نابعٌ – غالباً ،أيضاً -من سوء فهم الدعوة العتماد
اإلسالمية ( د .مسعد ،2001،ص  )29وهو ٌ
المرجعية العالمية لحقوق اإلنسان كأساس لفلسفة التشريع ،خاصة فيما يتعلق باألحوال الشخصية ،وينبع

أن هذه المواثيق الدولية ،وخاصة اتفاقية القضاء على كافة أشكال
سوء الفهم هذا من إدعاء خاطئ من ّ
المروجون
التمييز ضد المرأة ،هي نتاج غربي ،ينتمي إلى ثقافة مغايرة لثقافتنا العربية /اإلسالمية ،وينسى ّ

ٍ
بنصيب وافر في صياغة هذه المواثيق ووضع أسسها؛
أن الثقافة العربية اإلسالمية ،ساهمت
لهذه الفكرةّ ،
السني ( محمود عزمي) واللبناني المسيحي الماروني( شارل مالك) مع عرب
فقد شارك المصري المسلم ّ
ومسلمين آخرين في صياغة الميثاق العالمي لحقوق اإلنسان ووضع أسسه وبنوده ،وشاركت الرائدة

النسائية المصرية( عزيزة حسـين) فـي وضع أس ـس وبنـ ـود اتفاقية القضاء عل ـى كاف ـة أشكـ ـال التميي ـ ـز ضـد
الم ـرأة ،المع ـروفة باس ـم ( السيداو) ( الحمدوني ،2008 ،ص .)26
إن المواثيق واالتفاقيات الدولية ،تمثل حصاداً لك ّل القيم العليا واإليجابية في الديانات والثقافات العالمية
ّ
فإن الدعوة إلى االمتناع عن اعتماد المرجعية العالمية لحقوق اإلنسان باسم الخصوصية
ثم ّ
كافّة ،ومن ّ
الثقافية ،يعني – فيما يعنيه -انتقاصاً من الحقوق والواجبات ،التي توافقت عليها البشرية ،واعتمدتها

كمرجعية عليا ،تحكم سلوكياتها تجاه البشر في كل أنحاء العالم.

المبحث الثاني:
حقوق المرأة الفلسطينية بين النظرية والتطبيق:
تش ّكل النساء الفلسطينيات ما يقارب من نصف المجتمع ،وهي تعاني مثل بقية المواطنين الفلسطينيين،

جراء االحتالل والحصار ،حيث تتأثر حياتهن وظروفهن المعيشية كالحق في
من ظروف بالغة القسوةّ ،
الحياة والحق في حرية الحركة والتنقل ،والتمتع بالحصول على الخدمات الصحية ،والحق في األمن
والسالمة ،ويأتي ذلك منافياً لالتفاقيات الدولية ،وعلى الرأس منها اتفاقية (السيداو) واإلعالن العالمي
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لحقوق اإلنسان ،ومنافياً أيضاً لقرار مجلس األمن رقم ( )9121لسنة (2000م) ،والذي يطالب باحترام

اندالع
أحكام القانون الدولي اإلنساني لحقوق اإلنسان ،بوصفهما يش ّكالن حماية للمرأة والفتاة أثناء ّ

أن معاناة النساء العربيات من التمييز
النزاعات
المسلحة ،وقد ّ
ّ
أكد تقرير التنمية البشرية العربية على ّ
ّ
وانعدام المساواة الكاملة ،يمثل واحداً من ثالثة أوجه للقصور الذي تعاني منه الحالة العربية إلى جانب
فساد أنظمة الحكم و تردي المعرفة (http://www.arab-hdr.org/publications/other/ahdr/ahdr.pdf

تشهده من ظواهر ،وتعاني
أن الحالة الفلسطينية ،هي جزء من الحالة العربية ،تشهّد ما
ّ
(ومما الشك فيه ّ
وتهميشهن
هن
يعد استمرار التمييز ّ
مما تعاني منه ،ففيما يخص أوضاع وحقوق النساء الفلسطينياتّ ،
ّ
ضد ّ
واحدة من أهم عوائق إقامة مجتمع ديموقراطي فلسطيني وتحقيق التنمية وتعزيز المشاركة وتوسيع قاعدتها

وتهميشهن ،فعلى الرغم من مسيرة الكفاح
اجتماعياً ،وهو ما ال يمكن أن يتأتّى مع تعطّيل قدرات النساء
ّ
ِ
بدايات القرن الماضي وحتى اآلن ،لم تزل تفتقد إلى وجود
الطويلة ،التي خاضتها المرأة الفلسطينية منذ
وتحمي حقوقها السياسية واالجتماعية في مجتم ٍع
أساس اجتماعي ،يضمن العدالة والمساواة ،التي تضمن
ّ
تقليدي ،ينظر إلى المرأة باعتبارها مواطناً من الدرجة الثانية.

لقد عانت المرأة الفلسطينية ،طوال مسيرة نضالها من التمييز والحرمان واإلقصاء ،ولكنها لم تتخ ّل عن
الحيز العام ،ولفت ٍرة
الحيز الخاص أو ّ
الهوية الوطنية ،سواء في إطار ّ
دورها ورسالتها النبيلة في حماية ّ
طويلة؛ لعبت دو اًر رئيساً في عملية النضال الوطني ومقاومة حالة التدهور االقتصادي واالجتماعي،
ٍ
بفعالية في تعزيز الصمود
الناتجة عن االحتالل اإلسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة ،وساهمت
الفلسطيني في مراحله المختلفة ،عبر وسائل كثيرة ،نذكر منها على سبيل المثال :مساهمتها في محاوالت
االقتالع والتشتيت " ،فالمرأة الفلسطينية حافظت من خالل اضطالعها بعمليات التنشئة االجتماعية ،على

دوام الثقافة الفلسطينية بوصفها أنماطاً من طرق العيش والسلوك والتفكير ،ونقلت جوانب كثيرة من
الموروث الشعبي المتمثل في األمثال والحكايا والمشغوالت ،كما شكلت مالذاً دافئاً ،على الرغم من كل
أشكال القمع والخوف والمالحقة ألطفال مذعورين ولرجال مطاردين .في االنتفاضة األولى كانت النساء

ابهن الفضفاضة وفي أيام منع التجوال ولياليه كانت النساء يقطعن وحشة
تخبئ راشقي الحجارة تحت أثو ّ
ضن غياب الزوج والولد بقص الحكايا على األطفال همساً في زوايا البيوت المعتمة").محيسن،
ويعو ّ
الوقت ّ
 ،2001ص )98وفي مجال االقتصاد المنزلي ،لعبت المرأة الفلسطينية دو اًر رائداً وعظيماً في تعزيز
استراتيجيات الصمود ومواجهة الفقر وضيق أسباب العيش ،فتولت اإلدارة واإلشراف والتنفيذ والتوزيع ،

وتحملت معظم جوانب المسؤولية (محسين ،2001،ص .)91كذلك لعبت المرأة الفلسطينية دو اًر مه ّماً في
ٍ
حمالت لنسج مالبس صوفية
االستجابة لطلب القيادة السياسية ،أثناء االنتفاضة األولى في تنظيم
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للمعتقلين ،وخياطة األعالم كرمز لطلب االستقالل ،وتوفير بدائل منزلية للسلع اإلسرائيلية ،ومقاطعة
ٍ
ٍ
ٍ
وطنية لألطفال والنشء ،ناهيك عن الزيارات المنتظمة للمعتقلين والتي تبدأ
سياسية
ثقافة
شرائها ،وبث

ٍ
تعرض لإلهانة واإلذالل ،سواء بسبب
عادةً من ساعات الفجر األولى حتى منتصف الليل ،بما يتخلّلها من
ساعات االنتظار الطويلة على أبواب السجون اإلسرائيلية ،أو عن طريق التفتيش الشخصي المهين ،مقابل
نصف ساعة لرؤية األبناء واألزواج والزوجات واألمهات ،كما كانت المرأة تتابع قضايا المعتقلين ،سواء
لدى مكاتب المحامين أو في أروقة المحاكم اإلسرائيلية ،ومتابعة جباية مخصصات الشهداء والجرحى

المعتمدة من منظمة التحرير الفلسطينية ،وهو ما يستدعي أحياناً السفر إلى األردن أو إلى لبنان
والمعتقلين
ّ
ٍ
ِ
حماية
وتشكيل
أو إلى تونس الحقاً ،إضافة إلى كل ذلك؛ فقد لعبت المرأة دو اًر في تعزيز الروابط العائلية،
لعائلتها وألبنائها .لقد ّأدت هذه األعمال السياسية غير الرسمية في خلق زعامات نسائية على المستوى
يقمن عادة بتجميع وحشد النساء للنشاطات االحتجاجية ،وقد تفاعلت مع هذه المهام
المحلي المحدود،
ّ
المهمة
واألنشطة عدة عناصر ،ساعدت النساء على التطور ،وبالتالي؛ استطاعت النساء في تلك المرحلة
ّ

من تاريخنا النضالي الفلسطيني أن تلعب دو اًر مؤث اًر في عملية التغيير على المستويين السياسي
واالجتماعي( جاد ،2001 ،ص).11

ومثلما لعبت دورها العظيم في مسيرة الكفاح الوطني ،واصلت المرأة الفلسطينية ،بمختلف طبقاتها
وانتماءاتها ،نضالها بشكله الجديد ،من خالل عملية بناء المجتمع الفلسطيني ،فبرزت حركة نسوية نشطة،
تضم األطر النسائية ،التابعة للفصائل السياسية التقليدية ،والجمعيات والمؤسسات النسوية الناشئة واالتحاد

العام للمرأة الفلسطينية ،الذي ش ّكل المظلة األم لكل هذه التشكيالت النسوية ،باختالف مشاربها ،.والتي
استطاعت – على الرغم من كل المالحظات التي يمكن أخذها على هذه الحركة -إسماع صوت النساء
الفعالة – أحياناً -في اتخاذ القرار.
حول القضايا
المهمة للمجتمع ،والمشاركة ّ
ّ
ومع تسلم السلطة الوطنية الفلسطينية ،زمام األمور ،بعد اتفاق أوسلو عام (9111م) ،واجراء االنتخابات
التشريعية عام (9116م) ،باشرت السلطة الوليدة ،من خالل الصالحيات المنقولة لها ،في المناطق
ٍ
وبمساعدة تقنية
الخاضعة لواليتها ،بتحمل مسؤولياتها وتنفيذ برامجها ،اعتماداً على الدعم المالي الخارجي،
وفنية من مؤسسات األمم المتحدة المتخصصة ،من خالل التركيز على عملية بناء القدرات البشرية

والمؤسسات الفلسطينية ،خاصة تلك التابعة للسلطة (وثيقة األمم المتحدة رقم ،E/9111/11،A/11/919

21تموز /يوليو .)2000
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وقد كان على السلطة وهي تسعي لتطوير كو ّادرها البشرية ،أن تعطّي اهتماماً أوسع للنساء ،نظ اًر
ّ
ٍ
ٍ
أساس ومهّم في العملية التنموية،
كعامل
لخصوصية وضعها في المجتمع الفلسطيني ،وتنظر إليها
ِ
بأهمية مشاركة المرأة ومساهمتها في التنمية وفي بناء مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية ،إذ ال
وتعترف
يمكن إحداث تنمية حقيقية ،تتمتع باالستدامة ،دون إشراك النساء فيها ،ودون أن ينظر إلى قضية المرأة،

باعتبارها قضية مجتمع ،وكذلك دون ّتبني سياسات وخطط وبرامج ،تأخذ بعين االعتبار قضايا النساء
واحتياجاتهن ،وفي هذا السياق؛ تقول منسقة برنامج دراسات المرأة في جامعة بيرزيت ،آيلين كتّاب " :نحن
كنساء نرى أن مفهوم السياسة محدود ،ألنه في أكثر األحيان عندما دخلت الحركة النسوية كامتداد

لألحزاب والفصائل بشكل عام كان دورنا وطنياً وليس نسوياً .اآلن يجب أن تتوسع مشاركتنا لتشمل ليس
فقط الجانب الوطني ،بل السياسات االجتماعية واالقتصادية ،وعلينا أن نسارع لتمثيل أنفسنا ،ألنه ال

أن حزب الطبقة العاملة
يمكن أن يمثل قضية المرأة ومعاناتها اليومية إالّ المرأة .وكما قالت االشتراكية ّ
أن الحركة النسائية تمثل مصالح النساء" ( .المركز الفلسطيني لحقوق
يمثل العمال ،من المفترض ّ

اإلنسان ،9111 ،ص .)91

لقد اتخذت السلطة الوطنية الفلسطينية ،بعض اآلليات الوطنية المهمة من أجل النهوض بواقع وحقوق

أن أوجهاً من القصور
المرأة الفلسطينية ،ومن ثم دمجها في عمليتي البناء والتنمية ،غير ّ
أهمها نقلها من المستوى النظري إلى
المتعدد رافقت عدم تفعيل هذه اآلليات بالمستوى المطلوب ،ربما ّ

المستوي العملّي ،بحيث تعكس نتائج ملموسة على األرض .ومن أبرز هذه اآلليات:

 -9تشكيل دوائر المرأة عام (:)6991
-2

فقد ش ّكلت السلطة الوطنية دوائر خاصة بالمرأة في عدد من الو ازرات( ،بلغت تسع و ازرات ) ،والمؤسسات
الرسمية الفلسطينية ،في مجاالت تخصصها المختلفة :التعليمية والصحية والثقافية واالقتصادية ،وتم فيها

تعيين نساء ،تتوفّر لهن بعض اإلمكانيات المناسبة للتأهيل والتدريب ،وهو ما قد أدى إلى االهتمام
كمقدمة ضرورية للتنمية الشاملة ( جاد،2001 ،
بوضعية المرأة كإنسان متكامل متنوع االحتياجات،
ّ

أن هذه الرؤية ،لم تتحول إلى برنامج عمل حقيقي ،ولم يرافقها تقديم االحتياجات
ص ،)21غير ّ
الضرورية ،كالكادر المهني والمتخصص من حيث العدد والقدرات ،كما لم تتوافر الموازنات المالية الالزمة
للعمل الفعلي .وعلى الرغم من أنه قد تم تشكيل إطار تنسيقي لهذه الدوائر ،بمبادرة من دائرة تخطيط
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وتطوير مشاركة المرأة في و ازرة التخطيط والتعاون الدولي ،بهدف إدماج قضايا النوع االجتماعي في

الخطط والمشاريع والبرامج التنموية الفلسطينية.

( التقرير الوطني للمرأة الفلسطينية الخاص بتطبيق منهاج عمل بيجين) .لكن لم يصدر قرار بترسيم هذه
اللجنة ،كما لم يتم تشكيل لجنة وطنية ،تضم ٍ
كل من الجهتين الحكومية وغير الحكومية .وقد ساد االعتقاد
بأن مثل هذه الدوائر ،ساهمت في عزل قضية المرأة ،وعدم دمجها في المجاالت المختلفة،
لدى البعض؛ ّ
في حي ـن اعتقد المدافعون/ات ع ـ ـن هـ ـ ـذه الدوائر باعتبارها نوعـ ـاً م ـن التم ـييز اإليجـ ـابي.

إ ّن ذلك التمييـ ـز اإليجابي ،الذي تن ـدرج في إطاره دوائر المرأة فـ ـي الو ازرات ،بغض النظر عن موقف
المؤيدين والمعارضين/ات ،لم ينعكس بشكل واضح على أوضاع وحقوق المـ ـرأة ،حتى فـي الو ازرات التي

تكرس النظرة المجتمعية
ضمـت فـي أروقتها دائرة للمرأة ،كما بقيت البرامج التي تنفذها محدودة وتقليديةّ ،
السائدة تجاه ما يمكن ان تشغله المرأة في العمل العام ،ومن ثم لم تساهم في زيادة مشاركة المرأة على
المستويات المختلفة.

 -1اإلستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة:
نتجــت هــذه اإلســتراتيجية عــن العمــل المشــترك لــدوائر الم ـرأة فــي الــو ازرات والمؤسســات واالتحــاد العــام للم ـرأة

الفلسطينية ،وعلى الرغم من أنها تش ّكل انجا اًز في حد ذاتها ،لكن عدم وجود آلية عمل واضح ـة ،يمكـن مـن
خاللها متابعة التنفيذ ،إضافة إلى عـدم وجود خطة عمل منبثقة عن هذه اإلستراتيجية ،متضـمنة لألنشط ـة،

التي يمكن من خاللها تحقيق األهداف المرجوة ،قاد فـي النهايـة إلـى أن تبقـى هـذه اإلسـتراتيجية ،حبـ اًر علـى

ورق.

 -1إدارة تخطيط وتطوير مشاركة المرأة (:)6991
تأسسـ ــت إدارة تخطـ ــيط وتطـ ــوير مشـ ــاركة الم ـ ـرأة ،عـ ــام ( ،)9116وهـ ــي إحـ ــدى اإلدارات العامـ ــة فـ ــي و ازرة
التخطيط والتعاون الدولي ،وهي ممثلًةّ في اللجنة الو ازرية العليا للو ازرة ،التي تضم جميـع المـديرين العـامين،
ـددت اإلدارة رؤيتهـا لـدورها كمح ٍ
ـرك لتضـمين النـوع االجتمـاعي فـي الت ّشـريعات والسياسـات
ومنذ تأسيسها ،ح ّ
والخط ــط والبـ ـرامج لجس ــر الفج ــوة االجتماعي ــة واالقتص ــادية والسياس ــية ب ــين الرج ــال والنس ــاء ف ــي المجتم ــع
77

الفلسطيني كخطّوة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة ،وقد عملّت اإلدارة علـى خلـق وسـائل ،تمكنهـا مـن إجـراء

متابعات أكثر منهجية لمراجعة الخطط والبرامج القطاعية من منظور النوع االجتماعي.

 -1تشكككيل برنككامص إحصككاءاأ الم كرأة والرجككل فككي دائ كرة اإلحصككاء المركككزف الفلسككطيني
(:)6991
تـمكن الجـهاز الم ـركزي لإلحص ـاء الفـلسطي ـني من إنشاء قس ـم إحـ ـصـ ـاءات المرأة والرجـ ـل ،في منتص ـف

ع ـام  ،9116بع ـد أن نجح في تأمي ـن الكادر البش ـري المطلوب باإلض ـافة إلى الموارد المالية األساسيـة
والتي تعه ـ ّدت (  )UNDPبتوفيرها.
عمل البرنامج على إظهار الفجوات القائمة في بعض القضايا؛ مثل التعليم والصحة والعمل والحياة العامة
والسكان ،من خالل التركيز على بعض المؤشرات ،التي تقيس وضع كل من المرأة والرجل في المجتمـع

الفلسطيني ( ،موقع الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني) ،بهدف توفير قاعدة إحصاءات وبيانات
ومسوحات حول واقع المرأة الفلسطينية ،وتحليلها من منطلق رؤية نسوية ،تأخذ بعين االعتبار قضايا النوع

االجتماعي ،واآلثار التي تتركها العملية التنموية على النوع االجتماعي،

ونشر وتعميم البيانات

واإلحصائية المتعلقة بالمرأة والرجل من خالل التأكيد على نشر جميع اإلحصاءات الرسمية حسب الجنس،

وأن تعكس عمليات جمع وانتاج وتحليل ونشر البيانات اإلحصائية قضايا المرأة والرجل .باإلضافة إلى
تعزيز الوعي لدى صانعي السياسات والمخططين والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية ومراكز األبحاث

المصنفة حسب النوع
والمدافعين عن قضايا المرأة ووسائل اإلعالم ،وعامة الشعب بأهمية اإلحصاءات
ّ
االجتماعي في عمليات صنع السياسات واعداد الخطط والبرامج ،وتعزيز مراقبة التغيرات في هذا المجال
التوجه ،سيفيد في عملية رسم السياسات والتخطيط المستقبلي وتشكيل المجموعات
ومن المؤكد ّ
أن هذا ّ
الضاغطة لتفعيل مبدأ المساواة والعدالة االجتماعية .ومنذ عام  ،2001تم اتخاذ سياسات واجراءات حول

مفصلة حسب الجنس وتضمين الن ـوع االجتم ـاعي في جميـع المسوح والتق ـاري ـر ،الصادرة عن
توفير بيانات
ّ
الفني ـة في الجهاز ،دون تمييز ،وق ـد ت ـم –الحقاً -إعداد استمارة التعداد العام للسكان والمنشآت،
الدوائ ـ ـر ّ
الذي تم تنفيذه عام ( )2009مراعيةً للنوع االجتماعي.
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 -6تشكيل وحدة المرأة في المجلس التشريعي (:)0222
وقد تم تشكيلها في فبراير  /شباط عام ()2000؛ بهدف تطوير األوضاع القانونية للمرأة الفلسطينية ،من

تبني ت ّشريعات تستند إلى المساواة بين المرأة والرجل في جميع مناحي
خالل حث المجلس التشريعي على ّ
الحياة .وفي مقابلة أجرتها الباحثة مع آمال حمد نائب رئيس االتحاد العام للمرأة الفلسطينية ،والتي رأست
نواب المجلس
الوحدة ،في الفترة من ( )2001 -2002أفادت ّ
أن الوحدة لعبت دو اًر مهماً في الضغط على ّ
التشريعي الفلسطيني ،في دورته التشريعية األولى ،من أجل إقرار قوانين عادلة ،تضمن معايير النوع
االجتماعي وحقوق المرأة ،باعتبارها حقوق إنسان ،مثل قانون األحوال الشخصية ،خاصة فيما يتعلق

بقضايا سن الزواج ،والحضانة ،واألموال المتحققة بعد الزواج ،وكذلك قانون العقوبات ،من خالل نقده
وتقديم مالحظات قانونية حول بنوده ،والمشاركة في إعداد مسودته ،واجراء ثالثين حلقة نقاش مجتمعي

تبني
حول القانون .كذلك لعبت الوحدة دو اًر مهما في الضغط على أعضاء المجلس التشريعي في ّ
والتصويت على إجراء الكوتا النسائية ،إضافة إلى مساهمتها الفاعلة في إعداد قانون الطفل الفلسطيني.

(مقابلة مع آمال حم ،بتاريخ .)2092/8/91

 -9تشكيل وزارة المرأة (:)0222
تأسســت و ازرة شــؤون الم ـرأة بق ـرار حكــومي فــي تش ـرين ثــاني /ينــاير مــن العــام  ، 2001وتــم إق ـرار الرؤيــة

اإلستراتيجية والهيكلية والخطة التأسيسـية للـو ازرة مـن قبـل مجلـس الـوزراء ،فـي  ، ،2001 /1 /92وقـد مثّـل
تشــكيل الــو ازرة فــي حينــه ،خطـ ّـوة غيــر متوقعــة ،علــى الــرغم مــن كثافــة المطالبــات بهــا مــن قبــل المؤسســات
النسوية والمجتمع المدني عامة .وقد جاء تشكيل الو ازرة تحقيقاً للسياسات العامة التي تبنتها كل من السلطة
الوطنية ومنظمة التحريـر ،والقائمـة علـى تحقيـق مبـدأ المسـاواة وعـدم التمييـز .و" ي ّشـكل إدمـاج قضـايا النـوع
االجتمــاعي فــي مختلــف السياســات والب ـرامج والخطــط الوطنيــة والقطاعيــة ،أولويــة بالنســبة للــو ازرة ،إذ نوجــد

فجوة في النـوع االجتمـاعي فـي المجتمـع الفلسـطيني يلزمهـا اتخـاذ إجـراءات إيجابيـة لجسـرها وافسـاح المجـال

أمام مشاركة أوسع للمرأة الفلسطينية" ( الملتقى الفكري العربي ،2001 ،ص)81

تجاه المرأة  ،غير
لكن على الرغم من هذه المبادرات االيجابية ،التي ّ
قدمتها السلطة الوطنية الفلسطينية ّ
الفعالية الحقيقية ،وكانت هناك دائماً حاجة واضحة لبلورة سياسات
ّأنها ظلت أقرب إلى الشكلية ،منها إلى ّ
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تسهم فعلياً في تحقيق المساواة بين الجنسين ،وترتقي بواقع المرأة الفلسطينية االجتماعي
واجراءات عملّيةّ ،
أن المؤسسات النسوية خاصة ،والمجتمع المدني عامة،
والقانوني ،وفي هذا اإلطار ،ينبغي اإلشارة هنا إلى ّ

كان يجب أن يلعبا دو اًر أكبر -على الرغم من بعض االنجازات التي حققها المجتمع المدني عامة
والمؤسسات النسوية خاصة في قضية حقوق المرأة -في التأثير على السلطة الوطنية لتفعيل هذه اآلليات
وترجمتها عبر الواقع إلى برامج ومشاريع ،تضع في اعتبارها أهمية دور المرأة في المشاركة والتقدم

والتنمية .وقبل أن نقوم بعملية رصد بعض جهود الحركة النسوية لتكريس حقوق المرأة في المجتمع

الفلسطيني ،باعتبارها حقوق إنسان ،وانطالقاً من مبدأ المواطنة الذي يساوي بين النساء والرجال في
الحقوق والواجبات ،علينا أن نتطرق أوالً إلى ما المقصود بالحركة النسوية الفلسطينية.

الحركة النسوية الفلسطينية :
تضم الحركة النسوية الفلسطينية أشكاالً متنوعة من التنظيمات والمجموعات  ،مثل الجمعيات الخيرية التي
تقدم خدمات متنوعة للجمهور العام أو للجمهور النسائي ،واالتحاد العام للمرأة الفلسطينية  /فرع الداخل،

الذي يضم األطر النسوية التابعة للفصائل السياسية التاريخية المنضوية تحت لواء منظمة التحرير
الفلسطينية ،وهي ( فتح؛ الجبهة الشعبية؛ الجبهة الديموقراطية؛ جبهة النضال الوطني الفلسطيني؛ جبهة

التحرير العربية؛ جبهة التحرير الفلسطينية؛ حزب الشعب) والمراكز والمؤسسات النسوية المتخصصة التي
بدأت بالظهور في فترة االنتفاضة األولى عام ( ،)9189وتنامت بعد اتفاق أوسلو .ومن المالحظ أن

الحركة النسوية الفلسطينية  ،تعكس تنوعاً في األشكال التنظيمية التي انضوت تحت لوائها ،وقد ّأدى هذا
التنوع إلى تنوع آخر ،على مستوى الرؤية واألهداف والبرامج ،إضافة إلى تعدد مستويات الوعي والمعرفة
باحتياجات المرأة في مواقع تواجدها المختلفة ( .جاد ،2001 ،ص.)18

ٍ
التطورات
بشكل وثيق مع
أن االتجاهات ،التي شهدتها الحركة النسوية الفلسطينية ،ترافقت
ومن المعروف ّ
ّ
فالتحول في نمط القيادة السياسية النسوية ،من النمط المرتكز إلى
الحاصلة في الحركة السياسية الوطنية،
ّ
المعتمدة على األسس
االنتماء الطبقي ،خالل فترة االنتداب البريطاني إلى أنماط السياسة الجماهيرية
ّ
الشعبية في فترة السبعينات ثم الثمانينات ،ترافق مع حصول تطور في العديد من القوى االجتماعية
واالقتصادية والسياسية ،كزيادة التعليم وانتشار استخدام وسائل اإلعالم ،وزيادة مشاركة المرأة في القوة

العاملة ،وظهور تنظيمات سياسية جديدة.
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توجه واضح في النشاط السياسي للمرأة – خاصة مع بداية تش ّكل
وفي مرحلة ما بعد أوسلو ،ع ّكس غياب ّ
السلطة ومؤسساتها -حالة من الت ّشوش وعدم الوضوح ،ارتباطاً بترتيبات الحل الدائم في ٍ
كل من الضفة
الغربية وقطاع غزة .ناهيك عن أنه مع توقيع اتفاقية إعالن المبادئ ،ونشأة حقائق سياسية جديدة في حدود
األرض الفلسطينية المتاحة للسلطة الوليدة ،وما تبع ذلك من ترتيبات مالية  ،تمثلت في انخفاض عوائد

المقدم للجان النسوية التابعة لفصائل المنظمة،
منظمة التحرير الفلسطينية  ،ومن ثم انخفاض الدعم المالي ّ
التحوالت
مما أضعفها بين جمهورها ،األمر الذي أجبرها على إعادة تعريف ذاتها من جديد في ظل
ّ
السياسية واالجتماعية التي نشأت عن قيام السلطة الوطنية الفلسطينية  ،لذلك اضطر عدد كبير من هذه

اللجان الشعبية النسوية ،إلى البحث عن بدائل مالية ،تحفظ لها بقاءها ووجودها بين التش ّكيالت والمنظّمات
األخرى ،التي سرعان ما تكاثرت في ٍ
وقت قصير.
تعرض له الوطن الفلسطيني ،أو الجزء
لقد خضعت الحركة النسوية لمراحل مد وجزر ،ترافقت مع ما ّ
المتاح من هذا الوطن؛ سواء من حيث النشأة أو النشاطات أو البرامج؛ فاستعادت بعد أوسلو قضاياها
المطلبية ،والتي كانت غائبة عنها في فترة السبعينات والثمانينات ،على الرغم من نشأة األطر النسائية

التابعة للفصائل واألحزاب السياسية .ومن ثم كان لقدوم السلطة الوطنية ،تأثير ملموس على مختلف شرائح

أن هـ ـذه المرحلة باتت بحاجة إلى برامج جديدة تتالءم مع مرح ـلة البناء
المجتمع ومنها المرأة ،خاصة و ّ
واعـادة ترتيب األوراق .لذا أصبحت مسألة تمكين المرأة وتحسين أوضاعها ومكانتها في المجتمع ،قضية

التحديات والمعيقات ،التي
مهمة لتحقيق مستوى أفضل من التنمية ،لكنها – أيضاً -واجهت الكثير من
ّ
ٍ
بشكل مباشر أو غير مباشر؛ األمر الذي
تبرر التمييز ضد المرأة في مجاالت متعددة ،وسواء كان ذلك،

الفعالة في نشاطات المجتمع.
جعلها في كثير من األحيان ،غير قادرة على المشاركة ّ

ومن أهم االنجازات التي حققتها الحركة النسوية في سبيل إقرار حقوق اإلنسان للمرأة
الفلسطينية ،بعد قيام السلطة الوطنية الفلسطينية ،التالي:
 -9البرلمان الصورف:
تعتبر تجربة (البرلمان الصوري :المرأة والتشريع) ،من التجارب المتميزة ،التي خاضتها الحركة النسوية
الفلسطينية ،في الضفة الغربية وقطاع غزة ،كونها ساهمت في إثارة نقاش مجتمعي ،واسع وعميق ،مرتبط
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حول الديموقراطي ،داخل المجتمع
ارتباطاً وثيقاً بقضايا حقوق المرأة وحقوق اإلنسان خاصة ،وبإشكالية الت ّ
الفلسطيني عامة.
تم تنفيذ هذا المشروع من قبل ( مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي) في الضفة الغربية ،وهدف إلى

رفع الوعي بالتّشريعات القائمة  ،وما تتضمنه من مثالب  ،تعيق تطوير أوضاع المرأة ،والدعوة إلى
تشريعات وقوانين ،تستند في أساسها على مبادئ حقوق اإلنسان ،ومبادئ المساواة والحرية والعدالة ،في

مهمة ،أهمها تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية ،ألول مرة ،على جزء من أرض
ظل متغيرات سياسية ّ
المهمة جاءت
أن هذه التجربة
فلسطين ،وانتخاب مجلس تشريعي فلسطيني ،ألول مرة عام (9116م) ،كما ّ
ّ
في وقت ،كثر فيه الحديث المجتمعي عن بناء الدولة الحديثة ،وعن المساهمة في صنع دولة القانون

ائهن في عملية البناء الديموقراطي لهذه الدولة
والمؤسسات ،األمر الذي فتح المجال للنساء للتعبير عن آر ّ
الناشئة ،وفي تغيير التشريعات ،التي تش ّكل حجر زاوية في ترسيخ أسس الديموقراطية والعدالة االجتماعية

ركز المشروع على عدد من التّشريعات
والمساواة ( مقابلة مع رندة سنيورة ،بتاريخ  )2092/6 /21وقد ّ
المتعلّقة بالحقوق السياسية واالجتماعية واالقتصادية للمرأة وعلى الرأس منها قانون األحوال الشخصية ،وقد
طرح المشروع للنقاش ،جميع التشريعات التي تتعلق بالمرأة ،دون استثناء ودون تحديد أولويات معينة ،يتم

مدنية ،تحكم وضع المرأة أو تعديل قانون
دفعها إلى األمام ،وكان هناك تردد بين أن يتم األخذ بقوانين ّ
لكن المشروع لم يتطرق بعمق لدور المؤسسة الدينية
األحوال
الشخصية الساري ،بهدف تحسينه من داخلهّ .
ّ
المكمل لتطبيق قانون األحوال الشخصية ،مثل دور المحاكم الشرعية ،وهل يجب اإلبقاء عليها ،أم يجب
ّ
مدنية لتطبيق قانون األحوال الشخصية ،كذلك لم يتم التطرق لدور مؤسسة التشريع
استبدالها بمحاكم ّ

بالتعديالت المقترحة على قانون األحوال الشخصية ،أم
اإلسالمي وهل هي التي سوف ت ّشرع فيما يتعلق
ّ
يترك األمر للمجلس التشريعي الفلسطيني فقط ( .مقابلة مع نادية أبو نحلة ،بتاريخ .) 2092/6/91
ردات فعل عنيفة من قبل حركات اإلسالم
وقد أثار هذا المشروع ( التاريخي) في مسيرة المرأة الفلسطينيةّ ،
هبت إلثارة وتأليب الجمهور العام ،ليس ضد المشروع فقط ،ولكن ضد المؤسسات والمراكز
السياسي ،التي ّ

جندت من أجل ذلك المؤسسات الدينية القائمة ،بما فيها
النسوية ،التي ّسعت إلى تغيير القوانين ،وقد ّ
ِ
بهدف
تبلور الرد في حملة واسعة ،ضد المشروع والمؤسسات النسوية على اختالف أنواعها
المساجد ،وقد ّ
التشكيك في انتماء تلك المؤسسات والعامالت فيها وفي نواياها وبرامجها ،فانهمرت الخطب والمنشورات

والمناظرات والكلمات ،بعضها معروف الهوية والوجهة ،وبعضها اآلخر تم نشره بأسماء مستعارة ،فقد جاء

في إحدى مطبوعات الحركة ،التي وزعت في جامعة بيرزيت  .. " :ومن منطلق األمر بالمعروف والنهي
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عن المنكر فقد رأينا أن نعرف شعبنا الفلسطيني بحقيقة بعض المراكز النسوية التي بدأت تنتشر في بالدنا

انتشار النار في الهشيم .هذه المراكز التي يمدها الغرب باألموال الهائلة لتنفّذ مخطّطاتها المشبوهة ،من
أجل تدمير األسرة وتجريد الم ـرأة العربية والمسلم ـة مـ ـن كرامتها وانسانيتها ،وتحويله ـا إلى سلعة رخيصة

كم ـا في الدول الغربي ـة اليوم" ( .لجنة الطالبات في الكتلة اإلسالمية في جامعة بيزيت ،9118 ،ص )2ثم

تتالت البيانات والمنشورات التي تقف موقفاً مناهضاً لألفكار التي طرحها المشروع ،ومنها كتيب تم توزيعه

في الضفة الغربية ،بتاريخ /8آذار /مارس  ،9118حمـ ـل عن ـ ـ ـوان ( المرأة المسلمة ومؤامرة العلمانيات)،

وفي قط ـاع غـ ـزة ،تم توزي ـ ـ ـ ـ ـع بيـ ـان باس ـم ( نكبة الدين والع ـرض بع ـد نكب ـة األرض بالبرلم ـان الصـوري

موقع ـاً باسم مستعـ ـ ـار هو ( فاطمة الزهراء) ،في أواخر شهر مايو من العام ذاته.
النسـوي) ّ
( جاد ،2001 ،ص.)11

-0وثيقة حقوق المرأة:
نسوية ،في الثاني مـ ـن شهر
بادر االتحاد العـ ـام للمرأة الفلسطينية ،إلى إصدار وثيقة مبادئ حقـوقية ّ
النسوية الفلسطينية ،وق ـد ساهم ك ـ ٌل
أغسطس من العام ( ،)9111في مدينة القدس ،بمشاركة جميع القوى
ّ

النسوية ،التابعـ ـة لألحزاب والفصائل
من طاقم ش ـؤون المـرأة - ،باعتباره ائتالفاً من األطـ ـر
ّ
الفلسطينية ،-واالتحـاد العام للمرأة الفلسطينية ،جنباً إلى جنـب مع مجموعات متع ـددة من النساء

الناشطات ،في صياغة هذه الوثيقة ،التي جرى عليها تعديالت ،وتم نقاشها وتفعليها من قبل و ازرة شؤون

مهمة وأساسية لحقوق المرأة الفلسطينية ،ولتطوير الخطاب
المرأة في بداية تأسيسها .وتعتبر وثيقة مرجعية ّ
النسوي ،وكأداة مطلبية ونضالية ،إضافة إلى كونها أداة تجميع لجميـ ـع عنـاصر الحرك ـة النسوية ( .مقابلة
مع ناديـة أبو نح ـلة ،وزينب الغنيمي ،بتاريخ .)2092/8/20
عباس ،عام ( ،)2008غير ّأنها لم تحصل –حتى اآلن– على صفة
وقدر( باركها) الرئيس محمود ّ
أن هناك حاجة ضرورية لالستمرار في توعية
قانونية ،معترف بها رسمياً لحقوق المرأة ،األمر الذي يعني ّ

النسوية ،من أجل أن تصبح الوثيقة ذات وزن قانوني
المجتمع حول الوثيقة ،وأهمية أن تضغط الحركة
ّ
علني ورسمي .األمر الذي أكدته عضو المجلس التشريعي السابق وعضو األمانة العامة التحاد المرأة ،
دالل سالمة ،حيث قالت في مقابلة أجرتها الباحثة معها" :نحن ال نريد أن تبقى المطالبات النسوية/

تخوفات على المكتسبات التي حققتها المرأة عبر نضالها
الحقوقية في سياقها العام ،خاصة و ّ
أن هناك ّ
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الطويل ،بل نسعى إلى نقل الوثيقة إلى أطر التشريع المختلفة ،لتأخذ الشكل الرسمي من خالل تضمينها

مسودات لقوانين قادمة ،حتى تصل إلى أروقة المجلس التشريعي ،وهناك ستكون المعركة أكبر ومع
في أية
ّ
القوى واألحزاب السياسية" ( مقابلة دالل سالمة ،بتاريخ  )2092/99/28وعلى الرغم من أن الوثيقة تشكل
حالة التوافق العام المجتمعي والفصائلي حول حقوق المرأة ،وأعدت بجهود مكثفة من قبل الناشطات

أن موقف بعض الناشطات
النسويات وممثالت األطر النسوية التابعة للفصائل واألحزاب السياسية ،غير ّ
مس حالة اإلجماع ببعض التوتر وأحياناً في وجود الوثيقة من عدمها ،فعلى
منها أو من طريقة صياغتها ّ
سبيل المثال أجابت مديرة مؤسسة فلسطينيا في رام اهلل( ،وفاء عبد الرحمن) حين تم سؤالها عن مالحظاتها
على الوثيقة؛ بأنها لم تسمع بها ( مقابلة مع وفاء عبد الرحمن ،بتاريخ  .)2092/1/21وتعتقد الباحثة

أن هذه اإلجابة تعكس األزمة الحقيقية التي تعيشها
ومن خالل انخراطها المباشر في الحركة النسويةّ ،
وثيقة حقوق المرأة باعتبارها تعبر عن رأي نخبة محدودة من النساء الناشطات في العمل العام واالجتماعي
والسياسي ،وال تعكس – تماماً الخارطة النسوية الفلسطينية بكل ألوانها وأطيافها ،كما أنها أيضاً لم تأخذ

رأي القواعد النسوية في محتوى الحقوق واألولويات التي تضمنتها ،وبالتالي يظل التساؤل مطروحاً وقائماً :

هل تعتبر أولويات الحركة النسوية المتضمنة في الوثيقة أولويات للنساء اللواتي يش ّكلن -حقيقةً -عموم
حياتهن ويواجهن
يمارسن
ولكنهن
فن بالضرورة ماذا تعني الحقوق
ّ
ّ
ّ
النساء البسيطات واللواتي قد ال يعر ّ

تهن الحياتية .وقد اشتملت الوثيقة على الكثير من مطالب الحركة
تهن اإلنسانية وخبر ّ
الصعاب بفطر ّ
النسوية ،في مجال الحقوق السياسية واالقتصادية واالجتماعية والجنائية ،والحقوق المتعلّقة باألهلية المدنية
واألحوال الشخصية ( .وثيقة حقوق المرأة الفلسطينية ،دون طبعة أو تاريخ)

 -1اإلستراتيجية الوطنية للمرأة الفلسطينية:
صدرت هذه اإلستراتيجية عن لجنة التنسيق الحكومية للنهوض بالمرأة واالتحاد العام للمرأة الفلسطينية في
حزيران /يونيو ( .)9119وقد تم تحديد ستة أهداف لهذه اإلستراتيجية ،في مجاالت أساسية هي :المجال

السياسي؛ المجال االقتصادي؛ المرأة والقانون؛ المرأة واإلعالم؛ المجال االجتماعي ويشمل الصحة والتعليم

والطفلة األنثى والمرأة والبيئة ،وذلك انسجاماً مع برنامج عمل بيجين* ووصوالً إلى صياغة اإلستراتيجية،

قام اإلطار التنسيقي لتنظيم الجهد الحكومي المؤلف من إدارات المرأة في الو ازرات المختلفة والذي ش ّكل
مباشرة بعد مؤتمر بيجين بتنظيم ورش عمل ضمت كل من مندوبي الو ازرات ،وبعض المنظمات غير
الحكومية العاملة في هذا المجال وفق المحاور المختلفة لترجمة منهاج العمل الدولي إلى آليات وأنشطة
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وبرامج في إطار الو ازرات ،كما نظم االتحاد العام للمرأة الفلسطينية ورش عمل مختلفة في هذا اإلطار ،وقد

أعلن عن اإلستراتيجية في اجتماع وطني عام ،واستندت على أربع مرتكزات هي:

أ -البرنامج الوطني الفلسطيني لمنظمة التحرير ،الداعي إلى تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني
ب -وثيقة إعالن االستقالل الصادرة عن المجلس الوطني الفلسطيني ،والتي نصت على المساواة
بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات.

ت -وثيقة حقوق المرأة الفلسطينية الصادرة عن االتحاد العام للمرأة الفلسطينية في آب/مايو
( )9111والوثائق األخرى للمنظمات الفلسطينية والعربية غير الحكومية والمتعلقة بالمساواة
على أساس النوع االجتماعي.

المتحدة ،وأهمها االتفاقية
ث -االتفاقيات والمعاهدات الدولية الصادرة عن الجمعية العامة لألمم
ّ
الدولية إللغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة الصادرة عام ( ،)9191واإلعالن العالمي
لحقوق اإلنسان لعام ( ،)9118واالتفاقية الدولية لحقوق الطفل لعام (.)9112

وتقدم اإلستراتيجية خطوطاً توجيهية عامة للحقوق واإلصالح القانوني ،وتعرض أهدافاً في المجال السياسي

واالقتصادي والقانوني واالجتماعي وفي الصحة والتربية واالقتصاد ضمن أهداف أخرى ( .اإلستراتيجية
ٍ
بشكل عام،
الوطنية للمرأة الفلسطينية ،دون تاريخ ،ص ،)1كما ركزت الوثيقة على أهداف التنمية الوطنية
مع بعض األهداف التفصيلية واألكثر خصوصية للمرأة ،ما جعل اإلستراتيجية تنطلق من مبدأ دمج المرأة

في التنمية وليس من مبدأ النوع االجتماعي والتنمية.

وتعتقد الباحثة ،أنه على الرغم من كل المطالبات النسوية للدفاع عن حقوق المرأة الفلسطينية ،التي

فعال إليجاد حلول؛ تعالج قضايا النساء ،وكذلك لم
تضمنتها االستراتيجية الوطنية ،لم يتم العمل بشكل ّ
ٍ
بشكل جذري على رصد التغيرات ،التي رافقت أوضاع المرأة ،ووضع البرامج والمشاريع الكفيلة
يجر العمل
للنهوض بها ،وانما تم االكتفاء بأنشطة ثقافية واعالمية.
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 -1إجراء الكوتا:
إن ضمان تمثيل النساء في مراكز اتخاذ القرار في المجتمع ،يعتبر أحد المطالب العالمية ،فقد دعا إعالن
ّ
المتحدة قد اتخذتها ودعت فيها إلى تحقيق نسبة
مؤتمر بيجين إلى تنفيذ الق اررات ،التي كانت هيئات األمم
ّ

( )%10كمشاركة نسائية في الهيئات العليا ( إعالن بكين ،)9111 ،على الرغم من وجود خالف حول
صرحت بعض قيادات
النسبة  ،فقد كان هناك الكثير من المؤيدين للمبدأ في المجتمع الفلسطيني ،فقد ّ
األحزاب الفلسطينية بموافقتها على ضمان مقاعد للنساء في االنتخابات ،وعلى الجانب اآلخر ،كان هناك

من يعارضون هذا المبدأ من منطلقات متعددة؛ منها أن الكوتا تضر بالحركة النسوية والنساء عموماً،

أن هذه
والبعض األخر رأى في الكوتا عملية غير ديموقراطية  ،فيما رأت بعض الناشطات النسويات ّ
عبرت عن ذلك مدير طاقم
المقوالت تستخدم من قبل اآلخرين لتبرير استمرار التمييز ضد المرأة .كما ّ

تأيدهن
ويبررن
شؤون المرأة في غزة ،نادية أبو نحلة ( ،مقابلة مع نادية أبونحلة ،بتاريخ )2092/1 /29
ّ
ّ
أن التمييز ضد المرأة  ،لم يزل موجوداً في المجتمع الفلسطيني ،حيث يستمد قوته من
للكوتا من منطلق ّ

األبعاد الدينية والثقافية ،وعليه فقد رأينا في الكوتا تميي اًز إيجابياً لصالح المرأة ،يم ّكنها من زيادة فرص

تواجدها في المواقع المختلفة ،وتقّبل المجتمع تدريجياً لهذا التواجد /الوجود( .إسماعيل ،2001 ،ص).20
صناع الق ـ ـرار وأعـض ـاء المـج ـلس
وق ـد استطاعت الحـ ـركة النسوي ـة مـن خالل حمالت الضغ ـط عـلى ّ

تحددت
التشـريـعي ،بفــرض هذا اإلج ـراء بنسب ــة(  )%20في قانون انتخاب مجالس البلديات المحلية .وقد
ّ
بناء على جلسة المجلس التشريعي الفلسطيني المنعقـ ـد في ( 19أغسطس  ،)2001أثن ـ ـاء
نسبة الكوتاً ،
مناقشتـ ـه للتعديالت المقترحة على قانون انتخاب الهيئات والمجالس المحلية ،حيث اتخذ قرار يقضي بمنح
المرأة كوتا انتخابية في انتخابات المجالس والهيئات القروية والبلدية القادمة؛ بواقع ( )%20من عدد

المقاعد ،كما ذكرنا ،ما شجع الكثير من النساء على اإلقدام على ترشيح أنفسهن لهذه المجالس والهيئات ،
منهن.
ونجح الكثير
ّ

بأن نظام الكوتا يشغل اهتمام معظم دول العالم ،وهو إجراء مرحلي،
وأياً كانت اآلراء؛ فإنه يجب االعتراف ّ
هدفه األساس تعزيز مشاركة المرأة السياسية وادماجها في عملية البناء والتنمية ،عن طريق تخصيص
مقاعد للنساء ،سواء في البرلمان أو البلديات .ولكونه إجراءاً مرحلياً ،يجب أن يرتبط بفترة زمنية محدودة،

أن يتحقق التوازن بين النساء والرجال ،وتتمكن المرأة من إثبات
حسب وضعية المرأة في كل دولة إلى ّ
ذاتها وقدراتها.
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 -1الحملة الوطنية من أجل قانون األسرة الفلسطيني:
نظّم هذه الحملة مجموعة من المنظّمات النسوية ،والمنظّمات غير الحكومية ،ومراكز حقوق اإلنسان،

عرفوا أنفسهم بأنهم مجموعة من الفلسطينيين الذين " يسعون إلى مشاركة المجتمع في عملية التشريع
الذين ّ
المتعلقة بقانون األسرة الفلسطيني القائم على المساواة الكاملة في الحقوق والواجبات داخل األسرة "

( مسودة وثيقة المبادئ للحملة الوطنية لقانون األسرة الفلسطيني ،9111 ،ص)9

وتمت صياغة األهداف الرئيسة للقائمين على الحملة في اجتماع ،عقد عام ( ، )9111كان أهمها إعداد

أن قانون األسرة واصالحه،
ّ
مسودة قانون أسرة فلسطيني قائم على أساس العدل والمساواة ،منطلقين من ّ
مسألة ال تهم المرأة وحدها ،بل تهم المجتمع بأسره.
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خالصة الفصل الرابع:
تناول هذا الفصل حقوق المرأة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة ،باعتبارها حقوق انسان كما
نصت على ذلك اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة ،وقد تم الوقوف على طبيعة هذه

الحقوق والمكتسبات التي حققتها المرأة الفلسطينية من أجل نيل حقوقها بعد أوسلو ،سواء على المستوى

الحكومي ممثالً في الو ازرات والمؤسسات الحكومية ،أو من خالل مؤسسات المجتمع المدني ،خاصة
المؤسسات النسوية التي تحملت العبء األكبر في الدفاع عن حقوق المرأة الفلسطينية باعتبارها مواطنة لها
حقوق وعليها واجبات ،وقد استطاعت خالل نضالها هذا الحصول على بعض الحقوق كإجراء الكوتا الذي

يدعم دخول المرأة في العملية االنتخابية المحلية والتشريعية .وقد كان لآلليات التي اتخذتها السلطة الوطنية
الفلسطينية ،على الرغم مما رافقها من قصو ،دو اًر في النهوض بواقع حقوق المرأة الفلسطينية ،دمجها في

عمليتي البناء والتنمية ومنها االستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة  ،وتشكيل برنامج إحصاءات المرأة

والرجل في دائرة االحصاء المركزي الفلسطيني ،وتأسيس إدارة تخطيط وتطوير مشاركة المرأة ،وتشكيل
وحدة المرأة في المجلس التشريعي ،والتي توجت بتأسيس و ازرة شؤون المرأة ،وغيرها من الخطوات األخرى

المهمة ،والتي جاءت بعد حمالت ضغط نفذتها المؤسسات النسوية واالتحاد العام للمرأة الفلسطينية على
السلطة الوطنية ،تكللت بإصدار وثيقة حقوق المرأة ،التي تشكل حالة التوافق العام حول حقوق المرأة ،ثم
صدور االسترايجية الوطنية للمرأة ،وتأسيس الحملة الوطنية من أجل قانون األسرة الفلسطيني.
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أثر التشريعات والق اررات الفلسطينية
على حقوق المرأة في الضفة الغربية وقطاع غزة
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مقدمة :
وتعدد الت ّشريعات والنظّم القانونية في
مر بها المجتمع الفلسطيني ،إلى تمايز ّ
ّأدت الظروف السياسية ،التي ّ
ٍ
خضعت الضفة الغربية إلدارة المملكة األردنية الهاشمية،
كل من الضفة الغربية وقطاع غزة؛ فبعد أن ّ

تطبق القوانين األردنية ،بما فيها قانون حقوق العائلة لعام (1591م) ،وتالياً قانون األحوال
أصبحت ّ
الشخصية رقم ( )11لعام (1591م) ،في الوقت الذي أبقت اإلدارة المصرية ،التي كانت تسيطّر على
قطاع غزة ،العمل بالقوانين ،التي كانت سارية في القطاع ،بما فيها قانون األحوال الشخصية .وفي عام

المطبق حتى اآلن -باألمر رقم
(1591م) صدر عن الحاكم العام لقطاع غزة ،قانون حقوق العائلة-
ّ
( ،)203المستند على قانون األحوال الشخصية العثماني ،لعام (1515م) ،والذي لم يتم إلغاؤه ،بل يستمر
العمل به حتى اآلن.

وفي عام (1551م) ،أبقت السلطة الوطنية الفلسطينية ،بعد قيامها ،على القوانين ،التي كانت مطبقّة قبل
نص على أن يستمر
العام (1519م) من خالل إصدار المرسوم الرئاسي رقم ( )1لعام (م ،)1551والذي ّ
العمل بالقوانين واألوامر ،التي كانت سارية المفعول قبل(  )1519 /1/9في األراضي المحتلة حتى يتم

توحيده (المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان ،3002 ،ص).3

ألن بقاء تطبيق تلك
وعلى الرغم من االستياء العام ،الذي أثاره صدور هذا المرسوم في حينه ،نظ اًر ّ
يكرس -ليس فقط -من األوضاع التمييزية ضد المرأة ،ولكن بسبب اختالف الظروف
القوانين القديمةّ ،
المدنية واالجتماعية للمواطنين الفلسطينيين عامة .
واألحوال ّ
تاريخياً ،لم تتطور التشريعات والقوانين ،في فلسطين لخدمة المجتمع ،كما هو الحال في المجتمعات

األخرى ،بل كانت دائماً ،تخدم مصالح االستعمار ،وعلى مدار السنوات السابقة ،على تأسيس السلطة

المشرع الوحيد في فلسطين ،وقد يفسر هذا سبب النظرة
الوطنية الفلسطينية ،كان االحتالل اإلسرائيلي ،هو
ّ
السلبية ،التي تنظر بها النساء الفلسطينيات إلى القانون؛ بوصفه أداةً لإلضطهاد وليس للتطوير.
التدخل
أن التشريعات ،تلعب دو اًر في استم اررية المعايير االجتماعية القائمة ،أو فشلها في ّ
ومن المؤكد ّ
يحتجن إلى تطوير تشريعات مناسبة ،واجراءات قضائية تتجاوب مع
لحماية الضحايا من النساء ،اللواتي
ّ
أن التشريعات وجميع
همومهن ،ال تشريعات تتعارض مع مصالحهن واحتياجاتهن ،فمن المعروف ّ
ّ
المؤسسات القانونية في المجتمع ،هي مصدر قوة النظام األبوي ،الذي من خالله يتم السيطرة على النساء

( مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي ،1559،ص)32
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فرض
إن المشكلة الرئيسة في الت ّشريعات الفلسطينية ،هي انعدام الوحدة القانونية بين
ّ
شطري الوطن؛ فقد ّ
ّ
التاريخ السياسي للشعب الفلسطيني ،على ٍ
كل من النساء والرجال ،التركيز على الصراع من أجل البقاء،
ومن ثم كانت دراسة األوضاع التشريعية للمرأة الفلسطينية ترفاً ،ال مجال لالقتراب منه .ثم جاءت

االتفاقيات اإلسرائيلية الفلسطينية ،لتزيد الوضع تعقيداً ،فحتى بعد مرور سنوات على هذه االتفاقيات ،لم

أن المؤسسات القانونية نفسها ،تعاني من
فن أي قانون
يطبقن ،كما ّ
ّ
تزل النساء الفلسطينيات ،ال يعر ّ
ٍ
متعددة ومت ّشابكة ،وأحياناً كثيرة متناقضة ،وغالباً ما يتم تفسير النصوص القانونية في هذه
مشكالت
ّ
بناء على رؤية شخصية ،أكثر منها قانونية .وتزداد دراسة أوضاع المرأة الت ّشريعية صعوبةً،
المؤسسات ً
في ظل تزايد نفوذ اإلسالم السياسي واألصولي ،الذي يعتبر الخوض في مثل هذه المسائل ،تهديداً للتراث

اإلسالمية للمجتمع ،ما يجعل النساء الفلسطينيات – في ٍ
من عن
كثير من األحيانّ -
يحج ّ
الهوية ّ
الديني و ّ
اسة ،الخاصة بأوضاعهن؛ خوفاً من ردود الفعل العنيفة ،التي قد
التطرق ،إلى الكثير من القضايا
الحس ّ
ّ
اتهامهن بإضعاف ركائز المجتمع الفلسطيني ،الذي يواجه خطر
يظهرها اإلسالميون ضد هؤالء النساء ،و
ّ
اإلبادة من قبل االحتالل اإلسرائيلي ( كيفوركيان ،1559،ص.)39
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المبحث األول:
أثر التشريعات على حقوق المرأة:
ومحورياً ،يطال جميع جوانب حياتها؛ سواء في الحيز
تلعب الت ّشريعات في حياة المرأة؛ دو اًر كبي اًر،
ّ
المحوري من قبل ٍ
كثير من النساء
الخاص (المنزل) أو الحيز العام (المجتمع) ،وتجاهل هذا الدور
ّ

وصانعي القرار والسياسات ،ال ينفي – بالمطلق -األثر الكبير للت ّشريعات ،إن حضرت وان غابت ،على
هن الضحايا األكثر ألماً ومعاناة
مجمل ّ
أن النساء ّ
أوجه حياة البشر ،وليس النساء فقط ،على الرغم من ّ

في المجال التشريعي /القانوني.

إن جذور انعدام المساواة ،موجود في فلسفة التشريع ،وبالتالي يصبح نقد فلسفة التشريع التي انبنت عليها
ّ
تكبل حريات النساء ،خاصة التشريعات األسرية ،يعد
كل القوانين
المقيدة للحريات العامة ،وتلك التي ّ
ّ

أساساً ال غنى عنه لبناء قاعدة جديدة للحريات العامة ،تتضمن رؤية للعالقات اإلنسانية ،تنهض على

نساء
مبادئ العدالة والمساواة والمواطنة غير المنقوصة والحرية واحترام الكرامة اإلنسانية لجميع البشر
ً
ورجاالً
ويثير مصطلح المساواة كثي اًر من الجدل والنقاش الدائر حوله ،سواء على الصعيد الدولي أو على الصعيد

المحلي ،فعلى الصعيد الدولي هناك الكثير من االجتهادات والدراسات النسوية ،التي تعمل جاهدة على

تعريف المساواة

( (Kapur,Ratna andcossman Brenda,subversive Sister Feminist Egnagments

with Law in

وقد اتفقت معظم الدراسات النسوية على تصنيف

India,Sage Publications,1996

)

المساواة إلى مستويين :األول يسمى المساواة القانونية أو المساواة الرسمية (  ،) Formal EQualityوتعني
ٍ
رسمي بمساواة المرأة على صعيد الت ّشريعات والسياسات ويكون هذا االعتراف مكتوباً في
االعتراف بشكل ّ
أما المستوى الثاني فيسمى بالمساواة الضمنية () Substantive EQuality
الوثائق اإللزامية في الدولةّ ،
وتعني تفسير المساواة على الصعيد العملّي؛ من حيث أسلوب تنفيذها ،ومدى تأثيرها ،على الحياة اليومية

للنساء .وغالباً ما ينظر إلى مسار القضايا ذات العالقة في المحاكم ،من أجل فحص طريقة تنفيذ المساواة
الرسمية ،من قبل القضاة ،ومن أجل فحص طريقة تعاملهم وتح ّكمهم بحدود وشكل المساواة في كل قضية.

أن انتزاع " المساواة الرسمية" عملية أسهل بكثير من تحقيق " المساواة الضمنية" بسبب
وتشير الوقائع إلى ّ
المشرع في إلزام المساواة ،سواء كان ذلك في المحاكم أو في المناهج
تعلّق األخيرة بذهنية القاضي و ّ

التوعية والتثقيف،
التعليمية ،أو حتى في أماكن العمل ،ما يعني وجود حاجة ّ
ماسة إلى تكثيف عمليات ّ
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تحمل
إضافة إلى التربية على مفاهيم المساواة وحقوق اإلنسان ،كما تلعب ّ
جدية الدولة في مدى ّ
مسؤولياتها تجاه تعديل األنماط االجتماعية والثقافية لسلوك المرأة والرجل

( اتفاقية القضاء على كافة أشكال

مهماً وكبي اًر في هذا المجال.
التمييز ضد المرأة ،المادة الخامسة) دو اًر ّ
بجدية تفوق من سبقوه
أن
المشرع الفلسطيني قد أخذ مبدأ المساواة ّ
أما على الصعيد المحلي ،فمن الواضح ّ
ّ
ّ
المشرعين األجانب ،الذين حكموا عملية الت ّشريع في فلسطين لمئات السنين ،بدءاً من وثيقة إعالن
من
ّ
االستقالل ومرو اًر بالقانون األساسي ،ثم في كثير من القوانين العادية.

إن المرأة في أغلب القوانين العربية ،قد منحت حقوقاً سياسية ،لكنها ال تتمتع بها؛ ألسباب تتجاوز سلطة
ّ
القانون ،ناهيك عن الكثير من مظاهر التمييز بين النساء والرجال في قوانين العمل والعقوبات والجنسية،
حتى مع كل الخطوات التشريعية الملموسة إلزالة بعض مظاهر التمييز في هذه القوانين وغيرها .ويعتبر

مجال األحوال الشخصية في النظام التشريعي في البلدان العربية ومنها فلسطين ،أكثر األنظمة تشدداً

أن القائمين على صناعة القانون ،في بالدنا ،سواء كانوا م ّش ّرعين أو قضاة أو
وتميي اًز ضد المرأة ،خاصة و ّ
ٍ
فإن عملية وضع القانون وتطبيقه وتفسيره،
بوعي
يتسمون
ٍ
متحيز ضد المرأة ،ومن ثم ّ
فقهاء ،غالباً ما ّ
تح ّكمها الثقافة الذكورية ،التي تغلّب مصالحها – غالباً -على مصالح النساء.
ٍ
باهتمام ٍ
كبير من قبل المؤسسات الرسمية بما
فلسطينياً ،فقد حظيت دراسة عالقة المرأة الفلسطينية بالقانون
فيها الو ازرات والمؤسسات الحكومية ،وغير الرسمية بما فيها مؤسسات المجتمع المدني عامة والمؤسسات

النسوية والحقوقية خاصة ،إضافةً إلى وسائل اإلعالم المختلفة .فقد تم البحث في القانون القائم في
المجتمع الفلسطيني ،سواء في الضفة الغربية ،أو قطاع غزة ،بهدف إعطاء المرأة حقها في المعرفة

المطبق في الضفة
أن إمعان النظّر في القانون
ّ
القانونية ،الالزمة إلدارة حياتها .مع األخذ بعين االعتبارّ ،
المتغيرات االجتماعية والثقافية والدينية والسياسية ،التي
الغربية وفي قطاع غزة ،سيزيد من فهمنا للعوامل و ّ
أن
تؤثر في حياتنا،
خاصة عندما تكون اإلرادة السياسية ،عاجزة عج اًز ّبيناً عن تغيير الوضع القائم ،كما ّ
ّ
هذا اإلمعان الدقيق ،من شأنه أن يتيح للمؤسسات النسوية ،فرصة الكتشاف البدائل السياسية لتطوير
أوضاع المرأة ،ودفع الحركة النسوية الفلسطينية نحو توحيد أهدافها واستراتيجياتها.

أن اإلطار القانوني الدستوري في فلسطين ،ال يميز بين المرأة والرجل ،وعلى الرغم أيضاً
وعلى الرغم من ّ
التقدم في أوضاع المرأة؛ سواء في التعليم أو العمل أو الصحة ،وهي مؤشرات
من وجود بعض مؤشرات ّ

ززة دائماً بمواقف وتصريحات إعالمية ،مساندة وداعمة للمرأة من قبل القيادة السياسية السابقة والحالية،
مع ّ
َ
حدث بفعل
أن التطور اإليجابي البطيء ،في النظرة االجتماعية للمرأةّ ،
إالّ ّأنه ينبغي االنتباه هنا ،إلى ّ
ضغط الحاجات الطبيعية للمجتمع الفلسطيني؛ فالحاجة الشديدة إلى العمل في ظل تفّشي ظاهرة البطالة،
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خاصة بين الرجال ،دفع الكثير من الرجال إلى القبول -تحت إلحاح الظروف االقتصادية واالجتماعية-
بخروج زوجاتهم وأخواتهم إلى العمل ،ولم يكن في الحقيقة نتيجة قناعة بحق المرأة في العمل ،وفي كونها

كائناً منتجاً ومشاركاً في عملية التنمية ،بقدر ما جاء نتيجة األعباء االقتصادية الملقاة على األسرة

الفلسطيني ة وعائلها التقليدي الرجل  ،وما رافق ذلك من أعباء وضغوط اجتماعية ،في ظل مجتمع محافظ،

يحتفي بالتقاليد بصورة كبيرة ،وتلعب العالقات االجتماعية فيه دو اًر كبي اًر في تحديد وجهة ونوعية اإلنفاق

ولكنها أيضاً حتى وهي
المالي .والمرأة هنا وهي تخرج إلى العمل ،ال تمثل فقط احتياطي سوق العملّ ،
تعمل ،بقيت أسيرة التقسيم الجنسوي لهذا العمل؛ فثمة مهن نسائية ،غالباً ما تكون خدمية ،ومهن ذكورية،
غالباً ما تكون إنتاجية ،وفي كل األحوال لم يتح للمرأة فرصة ممارسة الحق في اختيار العمل ،الذي تريده،
ال من خالل النظام التعليمي ،وال من خالل عالقات سوق العمل ،وبالطبع كان النظام الثقافي السائد،

عائقاً إضافياً وضخماً ،أمام التمتع بهذا الحق .لقد حددت النظرة االجتماعية لعمل المرأة ،مجمل أوضاعها

الحياتية ،التي لعبت الضرورة فيها دو اًر محورياً لخلق سبب أو أسباب موضوعية إلحداث تغيرات إيجابية

في واقع المرأة.

إ ّن النظرة إلى عمل المرأة في المجتمع الفلسطيني ،كانت بمثابة النموذج ،الذي سارت على هداه ،غالبية
الرؤى واألفكار والتّشريعات ،المتعلقة بالمرأة  ،انطالقاً من القاعدة الفقهية " الضرورات تبيح المحظورات" .
قوة راسخة في الميثولوجيا ،تفعل فعلها في البنى
وتجدر اإلشارة هنا إلى ّ
أن الثقافة التقليدية ،كانت ولم تزل ّ
ٍ
وجود موضوعي ،مستقل ومؤثر في البنية التّشريعية ،التي
الثقافية /االجتماعية ،والتي أصبحت ذات
تكرس الواقع الفعلّي للنساء ،بما فيه من تمييز واضطهاد وعزل اجتماعي ،األمر الذي يحول دون أن
ّ
ككائن ٍ
ٍ
فاعل ومنتج ،وله الحق في االختيار والفعل والمبادرة.
تمارس المرأة ،دورها الطبيعي في الحياة،

إن األساس لقهر المرأة ،يعود أول ما يعود إلى دور المرأة في عالقات اإلنتاج ،ومساهمتها في سوق
ّ
العمل واشكالياتها فيه ،ومدى مساهمتها في صنع القرار ،إضافة – كما أسلفنا -إلى البنى الثقافية
واالجتماعية ،التي تؤثر تأثي اًر كبي اًر في أوضاع المرأة المختلفة ،والتي تقود في النهاية إلى التأكيد على

جدلية العالقة بين الدور االقتصادي والبنى الثقافية واالجتماعية - ،والتي تلعب الت ّشريعات عامة والقوانين
محورياً فيها  -وانعكاسها على أوضاع المرأة سلباً وايجاباً ( المعهد العربي
على وجه الخصوص دو اًر ّ

لحقوق اإلنسان ،1551 ،ص .)19-11
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 -1القانون األساسي:
يعتبر القانون األساسي الفلسطيني أسمى وأعلى تشريع صدر عن المجلس التشريعي الفلسطيني ،وهو

يش ّكل مرجعاً للنظام السياسي الفلسطيني ،وللسلطّات الثالث ولحقوق وواجبات المواطنين والمواطنات ،كما

أنه يمثّل مرجعاً
تشريعات عادية أو ثانوية ،لذا تحتل قواعده أهميةً
للتشريعات األخرى؛ سواء كانت ّ
ّ
خاصةً ،فيم ـا يخص حقوق المواطنين وواجباتهم عامة  ،والمرأة على وج ـه الخصوص ( نشوان،3010 ،
ص.)11

وترجع تجارب الشعب الفلسطيني الدستورية إلى دستور (1533م) ،االنتدابي /البريطاني ،وقبله دستور

(1593م)  ،الذي كان ينظّم اندماج الضفة الغربية والقدس الشرقية في كيان المملكة األردنية الهاشمية،
تعديله بالنظام الدستوري لقطاع غزة لعام
والقانون األساسي في قطاع غزة لعام (1593م) ،والذي تم ّ
(1513م).
أقر المجلس التشريعي ،مشروع القانون األساس للسلطة الوطنية الفلسطينية في
وفي عام (1559م) ّ
مؤقت للدولة الفلسطينية ،لحين إعالن دولة فلسطين
المرحلة االنتقالية ،من أجل توفير إطار دستوري ّ

رسمياً ،وقد صادق الرئيس الراحل( ياسر عرفات) على القانون األساسي في ( 32آب/مايو ،)3003أي

بعد حوالي خمس سنوات من إق ارره في المجلس التشريعي.
ٍ
المشرعين ،في ظل
جدية ممن سبقه من
وقد أخذ هذا القانون بمبدأ المساواة بين الجنسين،
بشكل أكثر ّ
ّ
األنظمة السياسية والقانونية المختلفة ،التي تعاقبت على حكم فلسطين؛ فحظر التمييز بين الرجل والمرأة
تنص على  " :الفلسطينيون أمام القانون
أمام القانون والقضاء ،كما جاء في المادة رقم ( )5منه ،والتي ّ
والقضاء سواء ،ال تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو اإلعاقة"

التعديالت على القانون األساسي:
ّ
التعديالت
أجريت على القانون األساسي الفلسطيني ،منذ إق ارره في المجلس التشريعي ،العديد من
ّ

التعديالت
أن أياً منها لم يتطّرق للنصوص المتعلّقة بمكانة وحقوق المرأة ،ولعل أكثر هذه ّ
الدستورية ،غير ّ
التعديل الخاص باستحداث منصب رئيس الوزراء ،ففي تاريخ
تأثي اًر في النظام السياسي الفلسطيني ّبرمتهّ ،

التعديالت الدستورية،
( ،)3002 /2 /19عقد المجلس التشريعي الفلسطيني ،جلسته الخاصة؛ إلقرار
ّ
أن استحداث منصب رئيس
حول منصب رئيس الوزراء ،وقد ّ
أكد الرئيس الراحل( ياسر عرفات) على ّ
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قويـة وراسخـة نحو تعزيز العمـل واألداء ،والتك ـامـل بين الم ـؤسسات ،بما يخـدم مصالح
الوزراءّ ،
يعد خطّوة ّ
الشعب الوطـنيـة العلي ـ ـا.
التعديالت على القانون األساسي ،باب السلطة التنفيذية ،وباب رئيس السلطة الوطنية
وقد تناولت
ّ
أن مجلس
نص
ّ
التعديل األول المقترح على المادة ( )90من القانون األساس علىّ " :
الفلسطينية ،حيث ّ

الوزراء( ،بدالً من السلطة التنفيذية) هو األداة التنفيذية واإلدارية العليا ،التي تضطّلع بمسؤولية وضع
تقره السلطة التشريعية موضع التنفيذ ،ويتوالها مجلس الوزراء على النحو المبين في القانون
البرنامج ،الذي ّ
التعديالت الالحقة ،فقد استحدثت المادة
بنيت عليه كامل
ّ
األساس" وكانت هذه المادة األساس ،الذي ّ

التعديل على المادة ( ،)93الخاصة باختصاصات مجلس
( )91المتعلّقة باختصاص رئيس الوزراء و ّ
دورية اجتماع مجلس الوزراء أسبوعياً ( الملتقى المدني،3002 ،
الوزراء ،والمادة ( ،)92التي ّ
تنص على ّ
ص.)101
وفي

عهد

الرئيس

(

محمود

عباس)،
ّ

تم

تعديل
ّ

المواد(

19،19،21

مكرر)99،

بتاريخ 12 (:أغسطس ،)3009والتي تختّص على التوالي :بتحديد فترة الرئاسة بأربع سنوات ولدورتين
متتاليتين ،فيما اختصت كل من المادتين التاليتين بالمجلس التشريعي وصالحياته وواليته ،أما المادة ()99

ف ـ " تحدد مخصصات وحقوق وواجبات أعضاء المجلس التشريعي والوزراء بقانون".

نيابية،
وينص (القانون األساس
ّ
أن فلسطين دولة ديموقراطية ّ
المعدل لسنة 3002م) ،في بنوده ،على ّ
التعددية السياسية والحزبية ،مع أخ ّذها في االعتبار حقوق األقليات
تقوم على حكم القانون وعلى مبدأ
ّ
وفصل السلطات ،بينما يترك قضايا حاسمة ،تتعلق بالدولة الفلسطينية المستقبلية ،بما في ذلك عاصمتها

وتعريفات المواطنة ،ليتم حلها في مفاوضات الوضع النهائي ،على الرغم من انتهاء المرحلة
وحدودهاّ ،
فإن السياق ،الذي وضع القانون األساسي من
االنتقالية في (الرابع من أيار /مايو1555 /م) .ومن ثّم ّ
أجله ،لم يعد قائماً ،ولم تعد الفلسفة من ورائه قابلة للتطبيق" ( المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان ،ورقة

موقف ،بتاريخ  33يونيو .)3003

لكن على العكس من ذلك ،يرى ( د.علي الجرباوي) في القانون األساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية،

متقدمة على كل ما تم تداوله من مشاريع
فز لعملية
مح ّاً
التحول الديموقراطي في فلسطين ،وأنه يمثّل وثيقة ّ
ّ
قوانين في المجلس التشريعي ،منذ بداية واليته ( الجرباوي؛ علي ،1552 ،ص)19
أن الدستور يعتبر من أهم أدوات معرفة وتقييم أوضاع ومكانة المرأة ،كونه يع ّكس إرادة
ومن المعروف ّ
الم ّشرع وتوجهاته ،خاصة في موضوع المرأة ،كما يلعب الدستور دو اًر حاسماً في حماية الحقوق العامة
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والخاص ،خاصة في ظل تنامي فكرة الديمقراطية وحقوق اإلنسان عالمياً ،وتبلور نظرية النوع االجتماعي
في تحليل العالقات واألدوار بين النساء والرجال ،حتى غدا مبدأ المساواة وحظر التمييز من أهم المبادئ

الراسخة واألكثر شيوعاً في الدساتير على مستوى العالم ،ويعد ذلك أهم الضمانات لحماية حقوق المرأة،
والزام التشريعات األخذ بهذا المبدأ.

كما يمثل الدستور( المؤقت) أو القانون األساس في الحالة الفلسطينية ،أداة فاعلة في يد المدافعين عن
مبدأ المساواة بين الجنسين ،لما يوفره من فرص وخيارات للطعن في عدم دستورية أية قواعد قانونية

تمييزية ،سواء في القوانين العادية أو الثانوية ( نشوان ،3010 ،ص.)5-2

أن القانون قد جاء متقدماً ،عن غيره
وعند مراجعة مواد القانون األساس للسلطة الوطنية الفلسطينية ،نجد ّ
من الت ّشريعات العادية ،من حيث تضمينه لمبدأ المساواة بين الجنسين ،والتعامل مع المرأة باعتبارها

ّن " :الفلسطينيين
مواطنة ،تتمتع بكل حقوق المواطنة وواجباتها؛ فقد أكدت المادة ( )5من القانون على أ ّ
أمام القانون والقضاء سواء ،ال تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو

اإلعاقة" ( القانون األساسي المعدل لسنة  ،)3002فيما التزمت المادة ( )10باحترام حقوق اإلنسان وحرياته
تحمي حقوق
األساسية ،وأكدت على االنضمام ،دون إبطاء إلى اإلعالنات والمواثيق الدولية ،التي ّ
اإلنسان.
أن الم ّشرع الفلسطيني ،قد التزم في صياغته للقانون األساسي باللغة الذكورية من
غير أنه من المالحظّ ،
أما من حيث المضمون فقد استخدم ألفاظاً تعطّى دالالت تشمل الجنسين ،خاصة عند
حيث الش ّكلّ ،

استخدامه لكلمة مواطن ،ذات الدالالت المدنية ،ففي المادة ( )39من القانون جاء " :العمل حق لكل

أن عدم تضمين الكلمات
مواطن" ولم يقل لكل مواطن ومواطنة ،وان كانت تفهم من السياق .وترى الباحثة ّ
الدالة صراحةً ،على تمتع المرأة بالحقوق ،من شأنه أن يفتح باب التفسير التمييزي ،ضد المرأة ،من قبل
ّ
تيارات أو أحزاب سياسية تقليدية أو أصولية ،تعارض منح المرأة هذه الحقوق ،فالمادة المذكورة ،يمكن أن

تستخدم من قبل التيارات الدينية السلفية؛ لحرمان المرأة من التمتع بحقها في العمل ،تحت دعاوى قانونية

الحرفي للمواد الت ّشريعية المختلفة ،على أنه التزام بالقانون ،الذي وضعه
وليس دينية ،وقد يفسرون تطبيقهم ّ
أناس ال ينتمون إلى حقلهم األيديولوجي ،ومن ثّم فهم ديموقراطيون يقيمون دولة القانون.
تضمنها الباب الثاني من القانون األساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية ،والخاص
وتعتبر المواد ،التي ّ
بالحقوق والحريات العامة ،من أكثر المواد القانونية ارتباطاً بحقوق وأوضاع المرأة الفلسطينية في الضفة
والقطاع ،خاصة المواد من ( ،)11 -5المتعلّقة بالمساواة أمام القانون وحقوق اإلنسان ،والحق في الحرية

لكنها مشمولّة بالدالالت التفسيرية
الشخصية ،على الرغم من عدم ورود لفظ المرأة نصاً في هذه الموادّ ،
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أن أكثر
لهذه المواد ،وما يؤكد ّ
شدة التصاق هذه المواد تحديداً بحقوق وأوضاع المرأة الفلسطينيةّ ،
حياتهن اليومية ،تدور معظمها حول واحدة أو أكثر
االنتهاكات ،التي تتعرض لها النساء الفلسطينيات في
ّ
من هذه المواد ،لذلك كان من المهّم لمنع المساس بحقوق المرأة والتمييز في التعاطي مع أوضاعها
القانونية بينها وبين الرجل ،النص صراحةً على أن هذه الحقوق مكفولةً للنساء والرجال على ٍ
حد سواء،
ّ
اعيه
وعدم االكتفاء بالفهم العام للنصوص الدستورية والقانونية المختلفة ،األمر الذي يفتح الباب على مصر ّ
ٍ
لتأويالت تنطلق من رؤى مختلفة ومتضاربة ،وفي معظم الحاالت ،ال تدعم حقوق النساء  ،بل ترى في
ٍ
مساحة ضيقة من الفعل اإلنساني ّبرمته ،يجب
القانون وسيلةً لتحجيم دورها وحصر وجودها اإلنساني في
أن ال تتعدى جدران المنزل ،في أغلب األحوال ،وما يخرج عن ذلك ،يجب أن يكون له ما يبرره ،وضمن
ضوابط تغلّف غالفاً دينياً صارماً يشيع الخوف واالستسالم ،ويمنع االجتراء على طرح أية أفكار مخالفة.

 -2قانون االنتخابات الفلسطيني
أوالا :قانون االنتخاب الفلسطيني رقم ( )31لعام (:)3991
يعتبر قانون االنتخابات ،من أهم الت ّشريعات ،التي تعنى بها الدول الديموقراطية ،وقد مثّل قانون االنتخاب

ألن
الفلسطيني ،أهميةً خاصة من بين الت ّشريعات ،التي أصدرتها السلطة الوطنية الفلسطينية ،نظ اًر ّ
يحدد نظام الحكم وينظّم
السلطة التشريعية ،التي سيتم تشكيلها
بموجبه ،ستضع مشروع الدستور ،الذي ّ
ّ

كونه قانوناً مؤقتاً يسري -فقط -في المرحلة االنتقالية ( أبو هنود،
الحقوق والحريات العامة ،على الرغم من ّ
 ،1555ص .)13

يتناول هذا القانون ،المسائل المتعلّقة بالعملية االنتخابية ،في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية ،حسب
المادة الثالثة من إعالن المبادئ والمادة الثانية من االتفاقية المرحلية ،لسنة (1559م) ،والبروتوكول

الملحق بها والمتعلّق باالنتخابات وكيفية إجرائها.

احتوى على مذكرٍة إيضاحية على
وقد جاء القانون في أربعة أبواب وملحقّين ويضم ( )110مادة .كما ّ
خالف القوانيـن األخرى ،كـان ـت بمثابـة مذ ّك ّرة عاطفيـة وسـياسيـة ،أكثر منها إيـضاحي ـة،

خاصة في تلك المرحلة
تنطـلق – ربما – من إحساس الم ّشرع الفلسطيني بأهمية قانون االنتخابات،
ّ
سيتم ّخض عن هذه
المهمة من حياة الشعب الفلسطيني ،وكون المجلس التشريعي ،الذي
ّ
التاريخية و ّ
أهمها وضع نظام دستوري للحكم في المرحلة االنتقالية.
االنتخابات ،سيلقى على عاتقه مسؤوليات كبرىّ ،
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وبموجب هذا القانون تم إلغاء القوانين السابقة ،المتعلّقة بتنظيم االنتخابات ،في ٍ
كل من الضفة الغربية

وقطاع غزة.

وقد جرت االنتخابات العامة األولى للمجلس التشريعي الفلسطيني واالنتخابات الرئاسية في يناير

اعتمد نظام الدوائر
(1551م) ،وفقاً لقانون االنتخاب الفلسطيني رقم ( )12لعام (1559م) ،الذي
ّ
المتعددة ،بدالً من الدائرة الواحدة ،حيث تم تقسيم األراضي الفلسطينية إلى ( )11دائرة انتخابية ،منها
ّ
( )11دائرة في الضفة الغربية )9( ،في قطاع غزة ،كانت غير متساوية ،تراوحت بين مقعد واحد واثني
عشر مقعداً .وتشمل هذه الدوائر االنتخابية ،مناطق واسعة وذات خصائص ديموغرافية مختلفة؛ مثل

أن ربع مناطق
المراكز الحضرية والريفية والمخيمات ،كما ارتكز على نظام األغلبية البسيطة ،وهذا يعني ّ
الضفة الغربية وقطاع غزة الستة عشر ،خصص له مقعد أو مقعدان في المجلس ( مركز القدس

للنساء ،1551،ص.)31
وقد خفّض العدد المحدود لهذه الدوائر ،إمكانية ترشيح النساء ،لدى األحزاب السياسية ،أو حتى مجرد
أن فرص الرجال أعلى من فرص النساء في الفوز ( حسين؛ سريدة،
التفكير بترشيح نساء ،اعتقاداً منها ّ
 ،3001ص )111ولهذا السبب ،ال يمكن للقاعدة التقليدية الداعمة من الناخبين ،أن تكون كافية ،للحصول
على الفوز ،ما يعني ضرورة الدخول في عملية بناء التحالفات بين العائالت المعروفة واألحزاب السياسية

وغيرها من المجموعات األخرى ،من أجل تأمين قاعدة شعبية أوسع.

أن الطريقة االنتخابية التي تضمنها ،لم تنتج نظاماً
لذلك؛ واجه القانون العديد من االنتقادات ،كان أبرزها ّ
التعددية السياسية والفكرية ،وكان من نتيجة ذلك؛ استبعاد تمثيل األحزاب الصغيرة
ديموقراطياً ،قائماً على
ّ
عزز في المقابل من االنتماءات العائلية والعشائرية ،وفي هذا الصدد ،يتمتع
في المجلس التشريعي ،كما ّ
يمارسن النشاط
كن
ّ
أن النساء ّ
الرجال أكثر من النساء بمواقع أفضل من أجل بناء هذه التحالفات ،خاصة و ّ
السياسي من خالل المؤسسات ،التي تسيطر عليها النساء على األغلب ،وينحصر عملها في مجال تقديم

كونهن نساء،
الخدمات للنساء ،وبناء على ذلك ،ال تميل القاعدة الشعبية إلى المرشحات النساء؛ لمجرد
ّ
ّ
إليهن من منظور العمل االجتماعي ،بدالً من النشاط السياسي ،وهذا ما يفسر -جزئياً-
فدائماً ما ينظر
ّ
عدم حصول ولو امرأة واحدة من عضوات الجمعيات الخيرية أو األطر النسوية على أصو ٍ
ات كافية؛
النتخابها.

اجه ،بسبب العادات والتقاليد االجتماعية صعوبات أكبر ،في
أن النساء تو ّ
من ناحية أخرى؛ من المؤكد ّ
الوصول إلى الناخبين الرجال تحديداً.
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لكل ذلك .انعكس النظام االنتخابي ،الذي أخذ به قانون االنتخاب الفلسطيني لعام (1559م) على تركيبة
المجلس التشريعي ،وعلى آليات عمله ،وعلى عالقته بالسلطة التنفيذية؛ فعلى الرغم من ارتفاع نسبة

أن ذلك ،لم ينعكس في تمثيل القوى الحزبية والمجتمعية داخل
المشاركة الشعبية في التصويت ،إالّ ّ
المجلس ،ولم تتمكن معظم القوى السياسية ،من إيصال ممثلين عنها إلى عضوية المجلس ،وباستثناء
حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) التي حصلت ( )%99من المقاعد ،لم تستطع القوى السياسية
األخرى المشاركة في االنتخابات ،سوى الحصول على مقعد واحدٍ ،
لكل منها.
لقد لعب النظام االنتخابي ،الذي جرى إتباعه دو اًر حاسماً في تشكيل اإلطار القانوني للنظام السياسي،

نتيجة الظروف السياسية المتمثلة في االتفاقيات الفلسطينية اإلسرائيلية ،وتبني قانون االنتخابات األردني

لسنة  ،1521وضمان فوز كتلة فتح لضمان استمرار العملية السياسية ،واضفاء الشرعية على اتفاقيات
أوسلو*

وهو ما أكده ( د .علي الجرباوي) ،الذي رأى في نظام األغلبية البسيطة ،الوسيلة المشروعة الحتكار

تعزز مكانة السلطة الفلسطينية
السلطة من قبل الحزب ،الذي يتمتع باألغلبية البسيطة ،فهذه االنتخابات ّ
كونها نابعة من الجمهور ،أقدر على مواجهة الطلبات والتقييدات
بين الفلسطينيين ،وستكون بحكم ّ

اإلسرائيلية ،ويصعب على ( إسرائيل) ابتزازها ( الجرباوي ،1559 ،ص)21

يقدم نظرة مخالفة فيما يتعلق بمسألة
أن (د.جميل هالل) في كتابه (النظام السياسي بعد أوسلو)ّ ،
غير ّ
بالتعددية السياسية في قانون االنتخابات " ،فاألحزاب التي تش ّكلت بعد أوسلو -لخوض معركة
اإلضرار
ّ
انتخابات المجلس -لم تتمكن هي نفسها من إيصال مرشحيها ،مرجعاً السبب في ذلك ،ليس للنظام
االنتخابي ،الذي تبناه القانون ،بل إلى فشل تلك األحزاب على الظهور للجمهور كتشكيالت سياسية

جديدة ،تحمل صيغاً ومشاريع جديدة للعمل التنظيمي والسياسي واالجتماعي" ( هالل ،1559 ،ص.)32

ويمكن إجماالً قراءة مشاركة النساء في االنتخابات التشريعية األولى ،التي جرت على أساس هذا القانون

في التالي:

 -1لم ينص هذا القانون على أية إجراءات ،أو تدابير مؤقتة كالكوتا النسوية ( تخصيص نسبة
من المقاعد للنساء)،في أنه فعل ذلك مع غير الفئات الدينية ،فقد تم تخصيص ( )1مقاعد

للمسيحين ،ومقعد واحد للطائفة السامرية،على الرغم من عدم معاناة هذه الطوائف من أي
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تمييز ضدها في المجتمع الفلسطيني ،بخالف المرأة التي تعاني من أشكال متعددة من

التمييز وعلى مستويات مختلفة شعبية ورسمية.

 -3هامشية تمثيل النساء في المجلس التشريعي المنتخب ،فقد اقتصرت عضوية النساء على ()9
خمس نساء فقط من أصل ( )22عضواً ،بنسبة (  )%9،9فقط.

إما بالدعم الحزبي ،حيث فازت ثالث مرشحات من حركة
 -2فوز النساء في االنتخابات ارتبط ّ
فتح ،من أصل ( )1مرشحات للحركة ،أو بالدعم العائلي والعشائري.
أن النزعات المناطقية
 -1تسبب هذا القانون ،في إضعاف فرص النساء بالفوز ،خاصة و ّ
عززها هذا القانون ،وفّرت تربة خصبة ،لتعزيز سلطة الرجال ،وتهميش
والعشائرية ،التي ّ
مشاركة النساء.
إن تهميش واقصاء النساء في قانون االنتخابات ،لم يتوقف عند حدود عدم النص على الكوتا
ّ -9
النسوية في مقاعد المجلس التشريعي ،بل شمل أيضاً األجهزة المشرفة على إدارة ومتابعة

العملية االنتخابية ،والمتمثلة في عدم إشراك سوى امرأة واحدة في لجنة االنتخابات المركزية

من أصل ( ) 10أعضاء ،وفي عدم ذكر أية نصوص لتمثيل النساء في الدوائر االنتخابية،

وفي مكتب االنتخابات المركزي ،وفي مركز االقتراع ،وهذا يدل على عدم توفر الرغبة

السياسية في دعم وجود المرأة في الحياة السياسية والعامة.

المعدل لقانون االنتخابات رقم ( )31لعام (:)3991
ثاني ا :القانون
ّ
ّأدت اإلشكاليات ،التي أظهرها النظام االنتخابي ،الذي أجريت االنتخابات األولى على أساسه ،وما تبعها
ٍ
التعددية السياسية
بشكل سلبي على مسألة
أثرت
ّ
من نقد ،طال معظم بنود القانون ،خاصة تلك ،التي ّ
تعديالت على القانون ،بهدف التوصل إلى
والحزبية ،داخل المجلس ،إلى بروز حاجة ماسة ،إلدخال ّ
صيغة جديدة ،تضمن تمثيالً عادالً ،لكل القوى السياسية والحزبية في المجتمع الفلسطيني ،مهما كان

حجمها.

بمسودة
وقد تقدم عضو المجلس التشريعي ،الدكتور عزمي الشعيبي ،إلى المجلس ،بتاريخ ،3003/5/1
ّ

الجوهرية ،التي تتعلّق
التعديالت
تضمن مجموعة من ّ
مشروع قانون انتخابي ّ
معدل لقانون عام (ّ ،)1559
ّ
بالنظام االنتخابي ،الذي تم استبداله بنظام التمثيل النسبي والقائمة الحزبية ،والدوائر االنتخابية المتساوية،
في عدد المقاعد ،وعددها خمسة دوائر ،ويحصر المشروع المقترح ،حق الترشيح لعضوية المجلس
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نص المشروع المقترح ،على
التشريعي في األحزاب السياسية ،التي تش ّكل وحدها القوائم االنتخابية .كما ّ
زيادة عدد مقاعد المجلس إلى ( )100مقعداً ،بلدالً من ( )22مقعداً .وقد رأى الكثير من المحللّين
السياسيين في ما اقترحه ( الشعيبي) ،تعزي اًز لدور األحزاب السياسية في المجتمع الفلسطيني ،وتنمية

العشائرية .على الجانب اآلخر ،برزت
تغول الوالءات العائلية و
ّ
ّ
التعددية السياسية والفكرية وحمايتها ،من ّ
بعض اآلراء المعارضة لمشروع القانون ،بدعوى أنه يسمح ببروز األحزاب وتكاثرها ،ما قد يقود إلى تفتيت

خاصة إذا كانت قائمة على أسس طائفية أو عرقية.
حدة الصراع بين هذه األحزاب،
المجتمع ،وزيادة ّ
ّ
إجماالً؛ لم يتضمن قانون االنتخابات رقم ( )12أي تمييز ضد المرأة ،أو المس بأهليتها القانونية ،وحقوق
المواطنة ،لكنه في المقابل ،لم يضمن أي تمييز إيجابي لصالح المرأة ،لضمان حد أدنى من المشاركة

والتمثيل للنساء .وقد تم تغيير ذلك ،بعد إجراء تعديل على هذا القانون ،تمثل في طبيعة النظام االنتخابي،
فقد اعتمد الم ّشرع الفلسطيني النظام المختلط (  %90دوائر؛  %90تمثيل نسبي) وفي هذا القانون
ضمنت المرأة المشاركة في االنتخابات حسب نظام القوائم ،حيث البد من وجود امرأة ضمن األسماء

الثالثة األولى من القائمة ،ثم امرأة ثانية من بين األسماء األربعة التالية ،بعدها كل خمسة أسماء في

القائمة ،يجب أن تضم من بينها امرأة ،وهو نوع من التمييز اإليجابي للمرأة في نصف النظام االنتخابي

أما نظام التمثيل النسبي ،في ظل سيادة الثقافة األبوية في المجتمع الفلسطيني ،التي ال
( %90قوائم)ّ ،
تثق بقدرة النساء على المشاركة والقيادة ،فال يضمن بالمطلق فوز أية امرأة ،إآلّ في حال وجود تحالفات
ذات طبيعة عشائرية.

وقد أدى قانون االنتخاب ،بشكلّه ،الذي جرت على أساسه االنتخابات التشريعية األولى ،عام ( )1551إلى

منهن
انتخاب خمس نساء من أصل ( )32مر ّشحة فقط من أصل (  )193مرشحاً ،وقد تولّت اثنتان
ّ
منصب وزير ،في فترتين مختلفتين ،كما خاضت ( سميحة خليل) االنتخابات الرئاسية وحصلت على

( )%11من أصوات الناخبين ،دون أن تكون منضمة إلى حزب سياسي.

ثالثا :قانون انتخاب مجالس الهيئات

المحلية*

ُيعنى قانون رقم ( )9لسنة (1551م) ،المتعلّق بانتخاب مجالس الهيئات المحلية الفلسطينية ( الوقائع

الفلسطينية ،1559،العدد  )11بتنظيم التمثيل االنتخابي لرؤس ــاء وأعضاء مجالــس الهيئــات المحلية ( القروية

تمت
والبلدية) في الضفة والقطاع .وهو أول قانون يصادق عليه الرئيس وينشر في الجريدة الرسمية ،وقد ّ
المصادقة عليه ونشره بعد أكثر من عشرة أشهر من تاريخ تشكيل المجلس التشريعي الفلسطيني .ويمثل
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هذا القانون – نظرياً -ضمانة قانونية لديمقراطية عملية انتخاب رؤساء وأعضاء مجالس الهيئات المحلية

الفلسطينية ،التي تعطلّت طويالً ،خالل فترة االحتالل اإلسرائيلي ،منذ انتخابات عام (1591م) ،التي

لكنه على الرغم من
كانت آخر انتخابات محلّية جرت في فلسطين ،قبل قيام السلطة الوطنية الفلسطينيةّ ،
ذلك ،بقي معطالً لفترة طويلة ،امتدت منذ صدوره وحتى عام (3003م) ،إذ لم يتم تطبيقه على أرض
الواقع ،واستأثرت و ازرة الحكم المحلي بتعيين رؤساء وأعضاء مجالس الهيئات المحلية ،بحجة وجود

مبررات سياسية ( طوقان ،3001 ،ص.)9

وقد كان االتجاه هو أن يتم إجراء انتخابات بلدية عامة ،تعقب االنتخابات التشريعية األولى ،وبالفعل فقد

شرع في إجراءات تحضيرية مكثفة لإلعداد والتحضير لهذه االنتخابات وتم وضع اآلليات الالزمة إلجراء

لكنها لم تتم ،وتم تأجيلها
هذه االنتخابات ،بعد أن تم إقرار قانوني :المجالس المحلية واالنتخابات المحليةّ ،
أكثر من مرة ،بل وتم االستعاضة عن إجراء االنتخابات المحلّية بتعيين مجالس بلدية في غالبية بلديات
الضفة والقطاع ،كما تم تشكيل اتحاد المجالس المحلية الفلسطينية؛ كهيئة تعمل على تنسيق العمل بين

المجالس فيما بينها من جهة ،وفيما بينها وبين و ازرة الحكم المحلي من جهة أخرى.

وقد أثار موضوع التعيينات في مجالس البلديات جدالً واسعاً في األوساط الفلسطينية في وقتها ،تمحورت

في اتجاهين كبيرين:

حساسيات محلّية
األول :يتهم السلطة الوطنية الفلسطينية بعدم الرغبة في إجراء هذه االنتخابات ،تخوفاً من
ّ
أو سياسية ،يمكن أن تؤثر على موقف السلطة.
ٍ
بشكل مؤقت ،خالل المرحلة االنتقالية ،يعتبر مبر اًر ،طالما كان
الثاني :يعتقد أن تأجيل االنتخابات،
التعيين مبني على أساس الكفاءة ( الملتقى الفكري العربي ،1555 ،ص)20

التسوية الفلسطينية /اإلسرائيلية ،تلعب حجر الزاوية في اإلطار القانوني المنظّم لعمل
أن اتفاقيات
والحق ّ
ّ
الهيئات المحلية ومجالسها ،فثمة واقع جغرافي جديد ،نشأ عن تطبيق هذه االتفاقيات ،جعل من أراضي

السلطة الوطنية الفلسطينية مجموعة غير مترابطة من المناطق الجغرافية ،فقد كانت تسيطر ( إسرائيل)

خالل فترة الدراسة ،بمقتضى هذه االتفاقيات ،على ما نسبته(  )%95من مساحة الضفة الغربية والمعروفة

بالمنطقة (ج) وعلى ( )%10من مساحة قطاع غزة ،في حين كانت السلطة الوطنية الفلسطينية تسيطر

على ( )%10من مساحة القطاع ،و( )%19،3فقط من أراضي الضفة الغربية  ،والمعروفة بالمنطقة (أ)،
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أما المنطقة (ب) فقد كانت تخضع لسيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية من الناحية المدنية ،في حين
1

تخضع لسيطرة ( إسرائيل) األمنية وتبلغ مساحتها( )%32،2من مساحة الضفة الغربية ( المصدر السابق:

ص )2وقد عملت السلطات اإلسرائيلية ،على إعاقة عمل هيئات الحكم المحلي ،سواء في المنطقة (ج) أو
في المنطقة (أ) ،وكانت المكاتب الفرعية لإلدارة المدنية في مكاتب االرتباط اإلسرائيلي ،تسيطر على
العديد من نشاطات اإلدارة المحلية في منطقتي (ب) ( ،ج).

المعينات في الهيئات المحلية المختلفة ،مثل المجالس البلدية والقروية  ،أو في لجان
وقد بلغ عدد النساء
ّ
المشاريع في القرى الصغيرة )12( ،امرأة فقط من مجموع ( ،)2021وغالباً ما يتم اعتماد الواسطة
والمحسوبية في هذه التعيينات ( جاد ،3002 ،ص.)29

األمر الذي يقود إلى تقوية وتعزيز العالقات الشخصية والعشائرية ،في التعامل مع المصالح العامة ،وهو

اتبعته السلطة الوطنية الفلسطينية بأدواتها التنفيذية ،من خالل ترسيخ البناء االجتماعي
النهّج ذاته ،الذي ّ
المؤسسة العشائرية كجزء من
التقليدي ،الذي ع ّكس نفسه في ترسيخ سلطة المحاكم ال ّشرعية ،وسلطة
ّ
النظام السياسي للسلطة ،في الوقت الذي تم فيه إضعاف مبدأ سيادة القانون.

لقد ّأدى هذا المشهد القاتم ،لمشاركة المرأة الفلسطينية في العملية االنتخابية ،سواء كانت محلّية أو
تشريعية إلى إثارة الحركة النسوية الفلسطينية ،قضية عدم المساواة بين المرأة والرجل في الت ّشريعات عامة،
وفي قانون االنتخابات على وجه الخصوص ،انتهت باعتم ـاد المجلس التشريعي الفلسطيني لقان ـون الكـوتا

( الحصص) ،الذي ينص على تخصيص مقعدين للنساء في كل بلدية أو مجلس قروي في الجولة األولى

من االنتخابات المحلية ،التي كانت سارية في وقت إثارة القضية ،وجرت على مرحلتين األولى بتاريخ 32

كانون أول /ديسمبر ،في ( )31هيئة محلّية في الضفة الغربية ،ثم استكملت في  39كانون ثاني /يناير

(3009م) في ( )10هيئات محلية في قطاع غزة .وقد تم اعتماد القانون ،بعد انتهاء فترة التر ّشح للمرحلة
األولى من االنتخابات المحلية ،وحتى تتمكن النساء من الترشح واالستفادة من القانون الجديد ،فقد تم
ازداد عدد المر ّشحات من ( )25إلى
تمديد فترة الترشح ( )31ساعة إضافية ،قادت إلى نتائج فورية ،حيث ّ
( )195في الجولة األولى من االنتخابات في الضفة الغربية ،وفازت ( )93من أصل ( ،)193وقد

انتخبت إحداهن رئيسة مجلس قروي ألول مرة ،وفي الجولّة الثانية من االنتخابات ،التي جرت في قطاع
غزة ،فازت ( )30امرأة في االنتخابات البلدية( .

ص)12

اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا،3001 -1550 ،

المعدل ،والتي نصت على
وذلك 3بفضل نص المادة ( )32من قانون رقم ( )9لسنة (3001م)
ّ
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تمييز ايجابي محدود لصالح النساء " حيثما رشحت امرأة يجب أن ال يقل تمثيل المرأة في أي من

المجالس الهيئات المحلية عن مقعدين ،لمن يحصلن على أعلى األصوات من المرشحات".

وفي الخامس من يونيو (3009م) جرت المرحلة الثانية من انتخابات مجالس الهيئات المحلية ،التي

شملّت ( )21هيئة محلية ،في الضفة الغربية وقطاع غزة ،تنافست على الفوز بها ( )255امرأة ،أي ما
بينهن ( )95مر ّشحة في قطاع غزة ،بواقع ( )%12من مجموع
نسبته ( ،)%12من مجموع المر ّشحين،
ّ
المرشحين في القطاع ( المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان ،3009 ،ص.)3

ومن المهم هنا ،اإلشارة إلى ّأنه بعد قيام السلطة الوطنية الفلسطينية ،بلغ عدد البلديات ( )109بلدية ،فيما
بلغ عدد المجالس القروية ( )321مجلساً قروياً ،وعدد المجالس المحلية ( )11مجلساً ،ولجان المشاريع

( )121لجنة (يعقوب ،3001 ،ص.)2

رابع ا :قانون المطبوعات والنشر الفلسطيني لعام (:)3991
ينظم هذا القانون العمل اإلعالمي والصحافي والكتابي في فلسطين ،ويحدد الشروط الواجب توافرها في من
يريد احتراف العمل اإلعالمي ،والمعايير التي يجب على الصحف والدوريات ودور النشر االلتزام بها.

اشتمل قانون المطبوعات والنشر الفلسطيني ،الصادر عام  1559على ( )91مادة ،وبموجبه فإن حرية
الرأي والتعبير مكفولة بنص المادة الثانية ،وحرية الصحافة ،باعتبارها إحدى صور حرية الرأي والتعبير

مكفولة أيضاً بنص المادة الثالثة

ويـرى عدد كبي ـر من القاـنونيي ـن واإلعـالمييـن؛ أ ّن هذا الق ـان ـون يش ّكل تضييــقاً على ح ـريــة الرأي والتـعبيــر
والوصول إلى المعلومات ،كما أنه يعطي صالحيات واسعة لو ازرة اإلعالم على العمل اإلعالمي ،خاصة

فيما يتعلق بوجوب الحصول على ترخيص مسبق إلصدار المطبوعات ( .د .قاسم ،1559،ص)2

ويمثل قانون المطبوعات والنشر الفلسطيني ،نموذجاً للقوانين التي أصدرتها السلطة الوطنية الفلسطينية،
ٍ
بشكل أو بآخر ،على مدى تمتع المرأة بحقوقها .فهذا
والتي ال ترتبط ارتباطاً مباش اًر بالمرأة ،لكنها تؤثر
القانون الذي يعنى بالعمل الصحافي والعاملين فيه ،اتبع في صياغته النهج الذكوري ،المعمول به عند

صياغة أي قانون حتى لو كان خاصاً بالمرأة ،حيث اعتماده اللغة المذكرة ،غير المراعية للنوع

االجتماعي ،فضالً عن أنه لم يراع الظروف المهنية لعمل المرأة في الصحافة ،ولم يوفر لها الغطاء
القانوني ،الذي يجعلها تتحرك بسهولة وأمان في أي ٍ
وقت تشاء وفي أي مكان ،وفي وجود أية سلطة،
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أن النموذج
فالصياغة التي اشتمل عليها القانون ،تبين إلى حد كانت المرأة غائبة عن الذهنية التشريعية ،و ّ
الحاضر لديها دائماً هو الرجل ،لذلك تأتي صياغة القوانين – غالباً -متوافقة مجتمعياً وسياسياً مع هذا

فإن ثمة خصوصية لعمل المرأة في وسائل اإلعالم المختلفة ،والذي يواجه غالباً – خاصة
الطرح ،لذلك ّ
في الفترة األولى من تش ّكل السلطة الوطنية ،بالكثير من المعيقات االجتماعية ،ذات النفس التقليدي،
والنظرة الدونية والتشكيكية لمن تعمل بالصحافة .لذلك كان يجب على المشرع حين يشرع في صياغة

القوانين أن يض ع أمامه المعاناة التي تعانيها المرأة في المجتمع ،خاصة في المهن غير المقبولة للنساء
من قبل المجتمع كالعمل في وسائل اإلعالم ،الذي يتطلب حرية الحركة والتنقل واالختالط مع الرجال

والعمل ليالً.

الحقوق االجتماعية في القوانين والتشريعات الفلسطينية:
يعتبر القانون المظلة والمرجعية للحقوق والواجبات في الدولة ،لذا يجب أن تنبع السياسات االجتماعية
ملزمة للدولّة
تتبناها الدولّة ،من أج ّل حماية المرأة وصيانة حقوقها االجتماعية ،من نصوص قانونية ّ
التي ّ
توفر الحماية والرعاية االجتماعية للمرأة ،وال تختلف الحقوق االجتماعية للمرأة
وللمؤسسات ،التي ّ
الفلسطينية كحقو ٍ
مستندة إلى شرعة حقوق اإلنسان ،عن الحقوق الممنوحة لغيرها من نساء
ق إنسانية
ّ

لكن الواقع االجتماعي للنساء الفلسطينيات ،يضفي بظالله على درجة التمتع بهذه الحقوق ،خاصةً
العالمّ ،
في ظل تباين األوضاع االقتصادية واالجتماعية والثقافية والقانونية ،فالمأساة ،التي حلّت بالشعب
الفلسطيني والمتمثلّة في االحتالل اإلسرائيلي ،وما ينجم عنه من االستيطان ومصادرة األراضي
ٍ
ٍ
الخاصة على واقع
وقمع ،جميعها ،تركت تأثيراتها
اعتداءات
حروب و
تعرض له من
ٍ
ّ
والممتلكات ،وما ّ
وأوضاع وحقوق المرأة الفلسطينية.
وفيما يلي بعض هذه الحقوق حسب ما وردت في التشريع الفلسطيني-:

أ -الحق في التعليم :

المشرع الفلسطيني عدة
انطالقا من القانون األساسي ،الذي أكد على إلزامية ومجانية التعليم ،أصدر
ّ
نص في المادة
إجراءات وقوانين تنظّم هذا الحق؛ منها قانون التعليم العالي رقم ( )11لسنة  ،1552الذي ّ

المحددة في هذا
أن" :التعليم العالي حق لكل مواطن تتوافر فيه الشروط العلمية والموضوعية
ّ
( )3على ّ
مهمة ،نحو تطوير وتوسيع
القانون واألنظمة الصادرة بمقتضاه ، ".وقد ش ّكل صدور هذا القانون ،خطوة ّ
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توضح مسوحات جهاز اإلحصاء المركزي
قاعدة وجود المرأة في مؤسسات التعليم العالي ،حيث ّ
أن هناك عالقة مباشرة بين زيادة الجامعات والتخصصات األكاديمية ،وبين اتساع مشاركة
الفلسطيني؛ ّ
المرأة في مختلف الميادين ،بالتالي فهو يفتح أمامها فرصاً جيدة لاللتحاق بالتعليم

تطبق
أما بالنسبة للتعليم في المدارس االبتدائية والثانوية ،فلم يزل هذا الحق مصاناً بقوانين أردنية وانتدابية ّ
في ٍ
كل من الضفة الغربية وقطاع غزة ،ويتم العمل بموجبها إلى أن يتم إقرار مشروع قانون التربية والتعليم
الموجود على طاولة التشريعي للمناقشة.
أن التعليم
على وجه العموم ،ال يوجد أي واقع تمييزي بين الرجل والمرأة في ممارسة هذا الحق ،حيث ّ
متاح ومتوفر لكال الجنسين ،ولكن يبدأ التمييز في الظهور ،في طريقة استخدام هذا الحق ،المنصوص
عليه قانوناً ،عندما تمر عليه العادات والثقافة الذكورية ،التي تسود في المجتمع الفلسطيني ،حين يتم
ٍ
مجاالت دراسية معينة للطالبة ،وأيضاً تحديد المجال الجغرافي -غالباً – لدراسة هؤالء الطالبات،
تحديد

فتياتهن بالجامعات الفلسطينية ،داخل الوطن الفلسطيني،
تفضل معظم األسر الفلسطينية ،أن تلتحق
حيث ّ
ّ
ٍ
أحيان ليست قليلة ،في النطاق الجغرافي ،الذي تقيم فيه الفتاة وأسرتها.
وفي
أما فيما يتعلق بحق التعليم التقني والمهني ،فال يوج ـ ـد حتى اآلن ،قانون ينظ ـ ـم هذا النوع من التعليـ ـ ـم ،ال

درت الس ـلـطّ ـة
للرجـ ـال وال للنسـ ـاء ،إالّ ّ
أن مدارس التعلي ـ ـم التقنـ ـي والمهنـ ـي ،منتش ـ ـرة في فلسطين ،وقد أص ـ ّ
التنفي ّذي ـ ـة ،أكثر من قـ ـرٍار ،يتعلق بتنظيـ ـم هذا الحق ،حيث أص ـ ّدر مـجلس الوزراء ق ارره رقم ( )119لسن ـة
( 3001م) ،ب ّشأن خطة تطبيق نظام التعليم والتدريب المهني.

ب -الحقوق المتعلقة بالرعاية الصحية:
الصحية في فلسطين ،فقد
للسياسات
يعتبر قانون الصحة العامة رقم ) (20لسنة (3001م) ،اإلطار العام
ّ
ّ
خاصة لصحة المرأة ،إذ أعطى في الفصل الثاني منه ،األولوية لرعاية صحة
منح هذا القانون أهميةً ّ
نص على أنه" :على الو ازرة إعطاء األولوية لرعاية صحة المرأة والطفل ،واعتبارها
المرأة والطفل ،حيث ّ
ز من اإلستراتيجية اإلنمائية للسلطة الوطنية الفلسطينية" ( قانون الصحة العامة رقم ( )30لسنة
جزءاً ال يتج أ

نصت
 ،)3001كما ّ
أكد في المادة الخامسة منه ،على ضرورة توفير بعض الخدمات اإلضافية  ،والتي ّ
على ّأنه:
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"على الو ازرة توفير الخدمات الوقائية والتشخيصية والعالجية والتأهيلية المتعلقة بصحة األم والطفل
ومنها-:

 .1إجراء فحص طبي قبل عقد الزواج ،ويعمل على عدم توثيق العقد إال بعد الفحص الطبي للتأكد
من خلو الزوجين مما يمكن أن يؤثر على حياة وصحة نسليهما.

 .3رعاية المرأة ،وبصفة خاصة في أثناء فترات الحمل والوالدة والرضاعة وتشجيع الرضاعة
الطبيعية.

 .2متابعة نمو الطفل وتطوره
 .1توعية األسرة والمجتمع على كيفية رعاية الطفل وحمايته والتعامل معه خالل مراحل نموه وتطوره
المختلفة".

الصحية المثالية
الصحية ،يمكن تحديد الخطوط العامة ،لحقوق المرأة
وانطالقا من حقوق المرأة
ّ
ّ
تلبي احتياجات النوع االجتماعي على النحو التالي:
في قانون الصحة العامة ،التي ّ

 -1الحق في الوصول السهل واليسير إلى الخدمات الصحية ،التي تحتاجها في مراحل حياتها
المختلفة ( الطفولة و المراهقة واإلنجاب و األمان على الشيخوخة).

الخدمات الصحية ،مع احترام لخصوصية المرأة وحقّها في المعرفـة واالختيـار،
 -3الحق في تلّقي ّ
وتلّقي فحص طبي دوري.
 -2الحق في المشاركة الكاملة ،في وضع السياسات والبرامج الصحية ،وفي اإلشراف على تنفيذ
هذه السياسات والبرامج وتقيمها.

 -1تـوفـي ـر الفـ ـرص المتكافئ ـة في المجـال الصحـي ،لتلّقـي التدري ـب والمشارك ـة في الدورات
المختلفة.

تضمنها هـذا الق ـان ـون ،غـيـر ّأن ـه مـن الضـروري
وعلى الرغـم مـن اإليـجابيات المتعـددة ،التـي
ّ
التـرك ـيز على الحقـوق التالية للمـرأة الفلسطينية:
أسوة بالرجل  -في حصول المرأة على أعلى مستوى ممكن من الرعاية الصحية،
أ -الحق ّ -
بغض النظ ـر عن وضـعها الـطـ ـّب ـقي أو الع ـائ ـلي أو عـ ـم ـره ـا أو مست ـوى تعليمه ـا أو أي
اعـ ـتباـ ٍر ،ـي ـتعـلّق بالمعتقد أو اللون.
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ب -الح ـق ف ـي أن تش ـمـل العنـاي ـة وضـعهـا الصـحي والجـسـمي واالج ـتمـاعي (أي الرع ـاي ـة
الشام ـل ـة).

بينهن.
ومتوفـرة لجمي ـع النساء ،دون تميـيز
ّ
ت -الحـق ف ـي أن تكون العن ـاي ـة ّ
مؤمنة ّ
ث -الحـق ف ـي الحصول على كل المعلومات الطبيـة والعلمية ،التي تساعدها على اتخـاذ القرار.
ج -الحـق ف ـي أن تعامل المرأة باحترام ،أثناء تلّقي الرعاية الصحية.

السرية والكتمان واحترام الخصوصية ،عند تلقي العالج.
ح -الحق ف ـي ّ
وتجدر اإلشارة هنا إلى أنه حتى نضمن للمرأة التمتع بكامل حقوقها الصحية ،فالبد من وجـ ـود

نصوص قـانونيـة تح ـدد ظروف وشـ ـروط الخ ـ ّدمات الصـحـّية المـالئمـة للم ـرأة .ويـظهـر مـن خ ـالل
أن الواقع الصحي في األراضي الفلسطينية  ،أثناء
مسوحـات جهـاز اإلحصاء المركزي الفلسطيني ّ
فترة الدراسة كان على النحو التالي:

ج -الحقوق المتعلّقة بالضمان االجتماعي:
تتعدد وتتنوع هذه الحقوق في القانون والت ّشريع الفلسطيني ،حيث يوجد نصوص متفرقة في القوانين
عن هذه الحقوق ،بداية من تأمين إصابات العمل واألمراض المهنية ،إلى حاالت األمومة
والمرض والعجز والشيخوخة والوفاة والبطالة ،ومنها-:
ج -1-الحقوق المتعلقة بإصابات العمل والعجز والشيخوخة والوفاة الطبيعية في سوق العمل:
لقد أفـرد القانـون الفلسطـيني ،تش ـريع ـاً خ ـاصاً لتن ـظي ـم ه ـذه الحاالت ،فـم ـن خ ـالل قـان ـون الت ـأم ـينات

االجتماعية رقم (  )2لسنة  ،3002تم تعريف إصابة العمل في المادة ( )1على أنها  ":اإلصابة
التي تقع للعامل أثناء العمل أو بسببه أو أثناء ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه ،ويعتبر في

حكم هذه اإلصابة أمراض المهنة الواردة في الجدول الملحق بقانون العمل الفلسطيني" ( قانون

العمل.)3000 ،

المؤمن عليه لقدرته على العمل كلياً أو جزئياً
وعرف العجز في المادة نفسها على أنه  " :فقدان ّ
ّ
بصفة دائمة أو مـؤقتة بق ـرار مـن اللج ـنة الطبي ـة ،وفقـاً للقانـون أو النظ ـام الس ـاري.
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نصت المادة ( )3منه على أنه:
وقد نظّم هذا القانون ،أحكاماً
خاصة ،تتعلّق بهذه الحقوق ،حيث ّ
ّ
"ينظم هذا القانون األحكام الخاصة بما يلي:
 -1تأمين إصابات العمل.

 -3تأمين الشيخوخة وتأمين العجز والوفاة الطبيعيين.
كما شمل هذا القانون تحديد الفئات العمالية المستفيدة بأحكامه في نص المادة ( )2منه على

النحو التالي:

 -1العمال الخاضعين ألحكام قانون العمل.
 -3العمال والموظفين بعقود غير المشمولين بأحكام قانون التأمين والمعاشات.
 -2من يصدر بشمولهم قرار من مجلس الوزراء.

أن المشرع الفلسطين ـي ،لم يف ـرد نصوصاً
وم ـن خالل ه ـذه النصوص الق ـانونيـة ،نالحـ ـظ ّ
ٍ
بشكل ع ـام مع الجنسين  ،تحديداً في
خاص ـة بالمرأة ،على وجه الخصوص ،وقد تعام ـل
األحكام الخاصة بالتأمين على إصابات العمل ،والتأميـ ـن عن الع ـجز والوفـ ـاة والشيخوخة،

أوضحت م ـن هـ ـم المستحق ـون للمعاش
وتبرز المساواة جلّياً من خالل المـ ـادة ( ،)19التي
ّ
والتأمين في الحاالت المذكورة أعاله.

لكن السؤال ،الذي يطرح نفسه ،لماذا أغفل الم ّشرع تنظيم الحاالت الخاصة بالمرأة ،والتي
ّ
يمكن أن تتعرض لها المرأة أثناء عملها ،خاصة تلك المتعلقة بفترتي الحمـل واألمومة.

ٍ
لكثير من المخاطر ،أثناء تأديتها
فقد تتعرض الم ـرأة وطف ـلها أثن ـاء فترة الحمل أو بعـده،

العمـ ـل خ ـالل هـ ـذه الفت ـرة ،فعلى غرار ما فع ـل الم ّشرع ونظّـ ـم ح ـاالت اإلصابـة والعجـز
الجزئي والكـلي للعامل ذك ـ اًر أو أنثى ،ك ـان البد علي ـه أن ينظـ ـر ٍ
بعين من الحرص لتأمين
ظ ـروف وحقوق الم ـرأة ،في هذه الفترة ،حمايةً لها ولطفلها من أي خط ـ ٍر ،يمكن أن يحدث،

فهـل يمـكن اعتبار األم ـراض ،التي قـ ـد تت ـعرض لها المرأة في هذه الف ـترة أم ـراض ـاً مهنية .وفي
كل الحاالت ،ينب ـغي التأكيد عـلى الضمـانات االجتماعي ـة للمـرأة أثناء الحمل واألم ـوم ـة،

يؤثر على
خصوصاً في الحاالت ،التي قد تـ ـؤدي إل ـى اإلجهاض أو اإلعياء ،أو ما قد ّ
أمومتها وصحة طفلها أثن ـاء العمل.
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ج 2-الحقوق المتعلّقة بالضمان االجتماعي لموظفي القطاع العام:
بموظفي
نما
ّ
لم تختلف هذه الحقوق عن سابقتها أعاله ،وا ّ
خص الم ّشرع أحكاماً قانونية ،تتعلّق ّ
القطاع العام ،حيث نظّم القانون الضمانات االجتماعية المتعلّقة بإصابة العمل والمرض المهني

المعدل رقم ( )1لسنة (3009م) ،والذي جاء
لموظفي القطاع العام ،في قانون الخدمة المدنية
ّ
ليفصل
معدال ألحكام قانون الخدمة المدنية رقم ) (4لسنة ( 1552م) ،حيث جاء هذا التعديل؛
ّ
ّ
ٍ
عجز وتعويض .وبالتالي جاء هذا
أحكام إصابة العمل والمرض المهني ،وما ينجم عنها من

ٍ
مرض مهني.
التعديل ليعيد تنظيم الحقوق االجتماعية للموظف في حال تعرضه إلصابة عملٍ أو
ّ
ف ـي حيـ ـن نصت المادة ( )39من قانـ ـون تقاعـ ـد القط ـاع العام رقم ) (7لسنة (  3009م) ،على
نصت هذه المادة على أنه " :للمشترك الحق في الحصول
تفصيل بعض الحقوق االجتماعية ،حيث ّ
على المنافع التقاعدية في نظام المنافع المحددة وفقاً لما يلي:

 -1تقاعد الشيخوخة محسوباُ على أساس ( )%3عن كل سنة خدمة من متوسط الراتب آلخر ثالث
سنوات من سنوات الخدمة المحسوبة ألغراض التقاعد.

 -3للمشترك الحق في الحص ـول على تقاع ـد العج ـز الصحي بمعدل ( )%3عن كل سنة خـ ـدمة من
أن سنوات الخدمة المحسوبة ألغراض التقاعـ ـد
متوسط الراتب آلخر ثالث سنوات ،م ـع م ـراعاة ّ
ه ـي عدد سنوات الخدمة الفعلية حتى تاريخ اإلصابة أو العجز يضاف إليها نصف السنوات
المتبقية حتى بلوغ سن التقاعد اإللزامي ،بحيث ال تزيد سنوات الخدم ـة المحسوبة ألغ ـ ـراض

التق ـاعد عن  29س ـنة.

 -2في ح ـالة ع ـدم وجود ثالث س ـنوات خ ـدم ـة ألغـ ـراض احتساب متـ ـوسط الرات ـب ،تحسـب المناف ـع
على أساس متوسط الراتب لسنوات الخدمة الفعلية.

 -1في ح ـالة الوف ـاة يحص ـل الورثـة على نف ـس مـبلغ التقـاع ـد الذي كان يحصل عليه الـمتوف ـى إذا
كـان متقاعداً قبل الوفاة ،وفي حالة الوفاة خالل الخدمة الفعلية ،يحتسب الراتب التقاع ـدي وفق ـــ اً

لألسـ ـ ـس المعتمدة الحتساب راتب العجز الصحي الواردة في الفقرة ( )1بند (ب) من هـ ـذه المادة
وي ـوزع الراتـب التقاعدي ومـبلغ التأمين على الورثـة المستحقيـن وفقـاً للجدول رقـ ـم ( )3الوارد فـي

الم ـادة رق ـ ـم (.)21

 -9إضافة إلى المنافع الواردة في الفقرة ( )1مـن هـذه الم ـادة ،للمشترك فـي حالة الوف ـاة أو عـ ـدم

الليـاق ـة الصحية بسبب عجـز ط ـبي دائ ـم نتيج ـة إلصابة عم ـل أو حادث وقع أثن ـاء تأديـة الع ـم ـل
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أو بس ـ ـببـه ،الحـص ـول ع ـلى مبل ـغ م ـن التأمـي ـن تؤدي ـه ل ـ ـه الهـيئ ـة مـعـادالً لنس ـبـة م ـن الراتـ ـب

السنـوي تبـعـ ـاً للس ــن.

 -1يتوقـ ـف ص ـرف حص ـة الوراث ـة مـن الراتـ ـب التقاعــدي كاآلت ـي :أ -األرم ـ ـلـة أو لألرامـ ـ ـل أو للـبـنـات
إذا تزوجن .ب -إذا بلـغ االبن أو البنـت أو األخـوة المعـاليـن سـن ( 31سنة) دون دخـ ـول

الجامع ـات ،أو سن (  31سنة) إذا كان /كانت ملتحقة بإحدى الجامعات أو المعاهد العليا.

 -9تـعدل المـنافع بق ـرار من مجـلس الوزراء مـرة عـلى األقـ ـل كـل ثالث سن ـوات ،معتم ـدة على الزيـ ـادة
فـي متوسط الرقم القياسي ألسعار المستهلك في الس ـلطة الوط ـنية خالل هذه المدة".

أن الم ّشرع الفلسطيني قد أغفـل ثانيةً ،النص على اإلصـابات ،التي يمكن أن تتعرض
وهنا أيضاً؛ نرى ّ
لها المرأة ،وما قد ينجم عنها من آثار ( اإلجهاض ،فقدان الجنين بسبب اإلصابة)
ج 1-الضمانات االجتماعية للعاملين في قوى األمن الفلسطيني:
لقـ ـد نظّـ ـم الم ّش ـرع الفلسطي ـني حقـ ـوق العام ـليـن ف ـي األجهـ ـزة األم ـنيـة بأكثـ ـر م ـن تشري ـع ،أه ـ ـ ـ ـ ـمـها
قان ـون التأمين والمع ـاشات لقوى األم ـن الفلسطيني رقم ) (16لس ـنة ( 3001م) ،وقانون الخدم ـة

في قوى األمـ ـن الـف ـلسطـيـنـي ـة رقم ( )2لس ـنة ( 3009م)  ،وقـ ـان ـون الم ـخـابـ ـرات الع ـام ـة رقـ ـم ()19

لسـ ـنة (3009م).

وقـد نظّـم الم ّشرع حقـوق هذه الفئة ،من منظـور يتـالءم مع طبيعة خـدم ـة وواجب ـات ه ـذه الفـئ ـ ـات،
وم ـا يـحي ـط بمنتسبيها م ـن م ـخ ـاط ـر إضافي ـة ،أهم ـه ـا اإلصـابـ ـة واالستشه ـاد.

لك ـن كـ ـيف تـع ـامـل مـع الـ ـمرأة المنتسبة لها؟ لقد عالج الم ّشرع الكثير من األحكام في هذه القوانين
ٍ
بشكل عام -بين المرأة والرجل في
أن الم ّشرع قد ساوى-
ولم يغفل حقوق المرأة ،حيث نعتبر ّ
هذه الحقوق ،ولكن ال يخلو األمر من

نص في المادة ( )21من قانـون التأمي ـن
بعض التقصير في األحكام ،حيث نجد
المشرع ،قـد ّ
ّ
والمعاشات لق ـوى األم ـن الفلسطيني على أنه" :المستحقون للمعاش وفقاً ألحكام هذا القانون هم:

 -1أرملة ،أو أرامل المنتفع أو صاحب المعاش.

 -3أوالده وم ـن يـعـولهم م ـن أخـوتـه الذك ـور الذيـ ـن لـم يـجـاوزوا الحـ ـاديـة والع ـشريـ ـن وقـ ـ ـت وف ـات ـه؛
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 -2أوالده ومن يعولهم م ـن أخوته الذك ـور الذيـن جاوزوا الحادية والعشرين وقت وفاتـه وكـان ـ ـوا
فـ ـي إحدى مراحل التعليم التي ال تجاوز التعليم الجامعي أو العالي إلى أن يبلغوا السادسة

والعشريـن أو تنتهي دراستهم ،أي التاريخين أقرب وفي هذه الحالة يستمر الصرف حتى نهاية

شهر أكتـوبر من السنة التي انتهت فيها الدراسة ،ويستمر صرف المعاش للطلبة الذين يبلغـون
سـن السـادس ـة والعشرين خالل السنة الدراسية ،وذلك حتى نهاية شهر يونيو من تلك السنة،

وعند قطع استحقاق الطلبة يعاد تسوية المعاش على باقي المستحقين الذين كانوا موجودين

وقت الوفاة

 -1أوالده ،ومن يعولهم من أخوته الذكور الذين جاوزوا الحادية والعشرين وكانوا وقت وفاته
مصابين بعجز صحي يمنعهم عن الكسب ،وتثبت حالة العجز وقت االستحقاق بقرار من

اللجنة الطبية العسكرية.

 -9األرامل والمطلقات وغير المتزوجات من بناته وأخواته ،ويجب أال يكون لألخوة واألخوات

وقت الوفاة دخل خاص يعادل قيمة استحقاقهم في المعاش أو يزيد ،فإذا نقص عما يستحقونه

ربط لهم معاش بمقدار الفرق وال تعتبر النفقة دخالً.

 -1الوالدان ،ويشترط الستحقاق الوالدة أال تكون مت ـزوجـة من غي ـر وال ـد المتـوفى وباستق ـراء
أن المشرع ق ـد أغفل النص على حق ـوق مطلقة المنتف ـع من االسـتفادة من
هـ ـ ـذه البنود ،نجد ّ
العدة مما يتناقض مع األحكام العامة الواردة في قوانين
المعـاش أو المكافئة ،أثناء فترة ّ

أن نفقـة المعتّدة حق على زوجها حتى نهاية فترة العدة ،ل ـذا
األح ـوال الشخص ـي ـة ،والتي تعتبر ّ
على الم ّش ـرع أن ي ـراع ـي امت ـ ـداد النف ـقـة للمـرأة الحامـ ـل وذـل ـك ح ـتى يضمن الق ـانـون الحمـاية
والضمـانـة االجتم ـاعيـة بتــوفيـر حقوقها أثـنـ ـاء فت ـرة الحم ـل وأج ـرة الرضاع ـة ونفق ـ ــة األبنـاء

والبن ـات )وذل ـك لتحـقي ـق االنسج ـام مـ ـع روح الشريع ـة العام ـة للقانـون المدنـي الذي يعتبر ديـن

فإن
النفقة ديناً ممتا از يسـبق على ك ـافـ ـة الدي ـ ـون ولـه حـق التتبـع واألولـوية ،ومـن هـذا المنطل ـق ّ
مـن ح ـق المـرأة (في حالة الطالق) تتب ـع حق ـها حتى لو كان ذلك في معاش أو مكافئة
المنتفع.
ج 4 -الحقوق االقتصادية االستثمارية للمرأة الفلسطينية :

إن العـم ـ ـل ف ـي م ـج ـال الم ـال واالس ـتث ـمار ،لي ـس حكـ اًر على فئ ـة دون أخ ـرى ،بـ ـل ه ـ ـو مت ـاح لجمـيــع
ّ
الفئـ ـات م ـتى توافـ ـرت الش ـروط المنصـ ـوص عليها ف ـي قانـ ـون االستثم ـار الفلسطيني ،وتتع ـدد أشـكـ ـال
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أن
االسـتثم ـار لتغـطّي أكـب ـر ع ـ ـدد من القط ـاعات؛ كالص ـناعـة ،التج ـ ـارة ،الـزراع ـ ـة ،السياحـ ـة  .كـم ـا ّ
الك ـثيـ ـر من الح ـقـ ـوق تتفـ ـرع عـن هـ ـذا النش ـاط االقتص ـادي ،لك ـن كيف وفّ ـر المشرع الفلسطيني ه ـذه
الحقوق للم ـستثم ـر الفـلس ـ ـطين ـي ،وباألخ ـص للمرأة الفلسطينية .تعاني الم ـرأة الفلسطينيـة مثـل باقـي نس ـاء

العالـم من تميي ـز واض ـح في مجـال المشاركـة فـي رس ـم السياس ـات االستثماري ـة واالقتصادي ـة والتنم ـوية،
ٍ
طاقات بشر ٍ
ٍ
كاملة وضروريـ ٍة ،ف ـي عم ـلية البناء على الصعيدين
ية
وه ـذا التمييز ّأدى إلـى هدر
المجتمـعي والعالمي.

وق ـد ج ـاء ق ـانـون االستـثـم ـار الف ـلسـطيني ،تلبيةً لح ـاجـات الت ـنمية االقتصادية ،واض ـع ـاً ض ـوابط ومعا ـي ـيـ ـر

أن النظـام االقتصـادي المعمول به في فلسـطين هو اقتصـاد السوق الحر
االستثمار في فلسطين ،وحيث ّ
( القانون األساسي المعدل لسنة  ،3002المادة  )31مـ ـمـا يـوف ـ ـ ـر –حس ـب مـ ـا ـيـرى رج ــال االقـتصـ ـاد

الفلسطينيي ـن -لج ـمـ ـي ـع المستثم ـريـ ـن األم ـن الق ـانـونـي واالقـتصادي والقـدرة عـلـى المنافس ـة االقتصـادي ـة
العادلـ ـ ـة ،القائمـة على تحقي ـق المنفعـة الخاصـة والعام ـة علـى حـٍد س ـواء ،.لتع ـزيـ ـز مب ـ ـدأ المساواة ،واشراك
المرأة في العملية التنموية بواسطة االستثمار ،البد من توفير مز ٍيد من الحق ـوق االقت ـصاديـ ـة المتعلّقة
بتطوير الوضع القانوني للمرأة الفلسطينية في ه ـذا القان ـون ،من خالل رس ـم سياس ـات متضمن ـ ـة للن ـوع

االجتماعي في االستثمار ،والتي تتعلّق أساساً باالمتيازات الضريـ ـبـيـ ـة؛ لتشج ـيـ ـع الم ـبادرة النسـ ـائيـ ـة فـ ـي

االستثم ـار.

أن المش ــّرع
ف ـفي نص المـ ـادة ( )32م ـن قان ـون االسـتثـم ـار الـف ـلسطين ـي رقم ( )1لس ــنة ( ،)1552نج ـد ّ
اخ استثم ـ ـاري ،يس ـاه ـم في
الفلسط ـينـي ق ـد أورد الع ـديـ ـد م ـن الحـواف ـز االستثـمارية ،رغبةً مـنه ف ـي إيـج ـاد من ـ ٍ

أن هذه المادة ،قد جاءت مجحفّة بحق المرأة في
تحق ـي ـق تنـمي ـة اقتص ـاديـ ـة للم ـجتمـ ـع الفلسطيني ،إالّ ّ
االستثمار ،من خالل تجاهلها لدور المشاريـع االستثمارية الصغيرة ،خصوصاً أنّ هذه المشاريع غالباً ما

حدى بـهـا وتجـابـه م ـن خـالل ـها الواق ـع االقتص ـادي المرتبـط بـ (إسرائيل)
تكــون إدارتها مــن المرأة ،التي تت ـ ّ
وبهـي ـمـن ـة رؤؤس األم ـوال الكبـيـ ـرة ،ل ـذا كـان يـتّوج ـب عـلى الم ّش ـرع أن يعيـ ـد النـظ ـر بـق ـي ـمـة االس ـتثـم ـارات

المنص ـوص علي ـهـا ف ـي هـ ـذه المـادة لتشم ـل الم ـشاريـع الصغي ـرة ،والتي غالباً ما تكون في مجال صناعة
النسيج والخياطة والصناعات السياحيـة واألدوات الزراعية .
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المبحث الثاني:
أثر غياب التشريعات األسرية على حقوق المرأة:
مر بها المجتمع الفلسطيني ،إلى تعدد الت ّشريعات والنظم القانونية المطبقّة
ّأدت الظروف السياسية ،التي ّ
في ٍ
كل من الضفة الغربية وقطاع غزة .فمنذ أن خضعت فلسطين للحكم العثماني ،ثم االنتداب البريطاني،
طبق فيها قانون األحوال الشخصية ،الذي استند على المذهب الحنفي وكذلك مجلة األحكام العدلية ،التي

كانت تعالج في بعض أبوابها أصول المحاكمات ،التي تحكم إجراءات العمل في المحاكم .وبعد نكبة العام
(1512م) ،وخضوع الضفة الغربية للحكم األردني ،وقطاع غزة لحكم اإلدارة المصرية ،بدأ التمايز في
النظّم والقوانين المطبقّة على ٍ
كل منهما .فأصبحت الضفة الغربية جزءاً من المملكة األردنية الهاشمية

وبالتالي ،تخضع في ِّ
كل أمورها للقوانين األردنية ،بما فيها ق ـانـون حـق ـوق العائلـة لعـام (1591م) ،وفي ـم ـا

بعـد ق ـانـون األح ـوال الش ـخصي ـة رق ـم ( )11لس ـنـة (1591م) .في الوقت ،الذي حافظت فيه اإلدارة

المصرية ،على استمرار العم ـل بجمي ـع الق ـوانين ،التي ك ـانت س ـارية مـن ق ـبل ،بم ـا فيها قــانون األح ـوال

الشخصيــة .وفـي ع ـام(1591م) ،صدر عن الحاكم العام لقطاع غزة ،قانون حقوق العائلة باألمر رقم

المطبق حتى هذا اليوم ،ويعالج مسائل األحوال الشخصية ،مستنداً إلى قانون األحوال
( )202وهو القانون
ّ
الشخصية العثماني لسنة (1515م) ،والذي استمر العمل به حتى اليوم ،فهو قانون أعم وأشمل من قانون
حقوق العائلة.

وبعد تأسيسها،عام (1551م) ،أبقت السلطة الوطنية الفلسطينية ،على جميع القوانين ،التي كانت مطبقّة
قبل العام( 1519م) ،من خالل إصدار مرسوم رئاسي رقم ( )1لسنة (1551م).
وبعد انتخابات ( 1551م) ،وانتخاب المجلس التشريعي الفلسطيني ومباشرته لعمله في مجال التشريع

والرقابة ،أصبحت الفرصة سانحة أكثر ،نحو توحيد قانون األحوال الشخصية .فتعالت األصوات المنادية

موحد .كما تزايدت مطالب المؤسسات النسوية والحقوقية؛ بضرورة
بضرورة وضع قانون أحوال شخصية ّ
ٍ
وبشكل
تعديل قوانين األحوال الشخصية المطبقّة ،واألخذ بالمعايير الدولية واتفاقيات حقوق اإلنسان
خاص( ،اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة) ،وما تنص عليه من تحقيق مبدأ المساواة
بين المرأة والرجل والغاء مظاهر اإلجحاف والتمييز تجاهها.

وخالل السنوات الماضية ،تم تشكيل لجنة في الضفة الغربية ولجنة في قطاع غزة ،بتكليف من الرئيس

الراحل (ياسر عرفات) ،إلعداد مشروع قانون أحوال شخصية ،وقد انتهت اللجنتان من إعداد مشروعين

لألحوال الشخصية ،ومن ثم تم تشكيل لجنة رئاسية؛ لدراسة المشروعين والخروج بمشروٍع واحد ،يعرض
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مسودات مشاريع قانون األحوال الشخصية من جهات مختلفة دينية
على المجلس التشريعي .ثم توالت ّ
ومدنية وقانوية ،لكنها جميعها لم تعرض على المجلس التشريعي ،حتى إعداد هذه الدراسة.
لذل ـك لم تزل النسـ ـاء الفلسطينيات ،يعانـين من غي ـ ـاب تش ـريع ـات أس ـاسـ ـيـة مث ـل قـانـون األحوال الشخصـية.
وتتمثـ ـ ـل معـاناته ـن فـي القض ـايا التي تدخـل ف ـ ــي اختص ـاص المـحـاك ـ ـم الش ـرعي ـة مث ـ ـل الزواج والط ـالق

والنـفق ـة وحضانة األبناء .فإلى جانب المدة التي تأخذها تلك القضايا في أروقة المحاكم ،قد تصدر المحاكم

الشرعية أحكاماً مختلفة بل ومتناقضة أحياناً في قضايا متشابهة وذلك نظ اًر لغياب القانون ،بحيث يترك
ٍ
أحيان كثيرة ،ينعكس موقف ونظرة القاضي من النساء
للقاضي حرية تقدير الحكم ،كما يراه مناسباً ،وفي

عموماً على حكمه سلباً أو إيجاباً في أية قضية من قضايا األحوال الشخصية ،التي تكون المرأة طرفاً

فيها.

وع ـلى الرغ ـم م ـن مـع ـانـاة الكث ـير من النسـ ـاء جـ ـراء الع ـن ـف األسـري والتـي بدأت تظ ـهـر عـلى الس ـطـح
بش ـك ـ ٍل م ـتزايـ ـد فإنـ ـه ال يـوج ـد حـتـى اآلن قـ ـانـون لمـ ـناهض ـة الع ـنـف األس ـري ،والع ـنـف ض ـد المـ ـرأة بشك ـ ٍل
عـ ـام .ك ـمـ ـا تخلو القوانين الحالية كقانون العقوبات وقان ـون العمـل وقانون الخدمـة المدني ـة من أية بنود

تجرم التم ـي ـيـز ضد المرأة ،سواء في الحيـ ـاة العامة أو في مجال العمل .إن مس ـأل ـة تعديـ ـل القواني ـن
ّ
والتشريعـات القائـمـة واص ـدار قواني ـن جـدي ـدة لص ـال ـح النس ـاء ،يتطـلـ ـب توف ـ ـر اإلرادة السياسية الفاع ـلة ،التي
تمن ـع أن تبقى مواط ـنـة المـرأة وحـق ـوق ـها اإلنسانيـة ناق ـص ـة ،األمـ ـر الـذي يتعـارض م ـع جوهر القانون

األساس- ،وهو بمثابة الدستور المؤقـت للفلسطينيي ـن ، -وينته ـك أحـكـامـه ويتع ـارض م ـع جمي ـع مواثيق

حقوق اإلنس ـان ،بمـا في ـها اتفاقي ـة التميي ـز ،التـي ت ـم التوقي ـع عليـها فلس ـطينياً ،وبالتالـي التزم ـت الس ـلط ـة
الوطنية الفلسطينية بإنفاذها وتعديل قوانينها الوطني ـة ،على ضوئها.

تقدم المرأة
تحد من ّ
وتعتب ـر القوانين المعمول بها ،في المجتمـع الفلسطينـي ،من أهــم العوائق ،التي ّ
الفلسطينية ،ومساواتها بالرجل ،إذ جاءت قوانين األحوال الشخصية /األسرة  ،السارية في الضفة الغربية

وقطاع غزة ،ذات طبيعة تمييزية ،في كل الشؤون المتعلّقة بالزواج والطالق وحضانة األطفال ،كما تمنح
هذه القوانين ،الرجل السلطة الكافية ،للتحكم في مصير زوجته ،سواء في الحيز الخاص ( المنزل) أو في

أن هناك حاجة ملّحة لتغيير قوانين األسرة.
الحيز العام ( المجتمع) .ما يعني ّ
أن التشريعات األسرية ،تعتبر من أهم التشريعات ،المتعلّقة بمدى فعالية
لقد أصبح من بديهيات القول؛ ّ
هن من
أن الغالبية العظمى من النساء الفلسطينياتّ ،
حقوق المرأة ،الرتباطها بحياة المرأة اليومية ،خاصة و ّ
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ٍ
بشكل ٍ
فهن نساء غير عامالت،
يتأثرّن بقانون األحوال الشخصية
كبير وأساسيّ ،
ربات البيوت ،واللواتي ّ
حقوقهن في إطار العائلة فقط.
وبالتالي ،ترتبط معظم
ّ
ٍ
بشكل مباشر،وتؤثر
فإن أحكام قانون األحوال الشخصية ،تنعكس على القوانين األخرى
من ناحية أخرىّ ،
يعملن من النساء -وفي إطار الحياة العامة ،فالوصول إلى
على حقوق المرأة في إطار العمل – لمن
ّ
المصادر المالية والتحكم فيها داخل األسرة – على سبيل المثال -يؤثر تأثي اًر ملحوظاً على إمكانية
الوصول والتمتع بمصادر التدريب والتأهيل ،ومن ثم التحكم فيها ،األمر الذي يؤثر على موقع المرأة في

سوق العمل ،إضافة إلى تأثير ذلك على إمكانية وصول المرأة إلى مواقع صنع واتخاذ القرار في الحياة
العامة ،والتي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالتدريب والتأهيل ،وبإمكانية توظيف تلك الموارد المالية للحمالت

االنتخابي ـة على سبيل المثـ ـال.

والبد من اإلشارة هنا إلى أثر الشريعة اإلسالمية ،باعتبارها المصدر الرئيس للتشريع ،وعقيدة الغالبية

العظـمى من الشعـب الفلسطـيني ،وكيف س ـعت مـجموعـات سياسـية وفكرية إلى استخدام أحكام ـها

وتفســيرها ،وفقـاً لما تمليه احتياجاتها ،وما تفرضه مصالحها ،بصورة ليست بالضرورة أفضل التفسيرات أو

أعدلها ،أو أكثرها قرباً لروح اإلسالم ورسالته ( خضر ،1559 ،ص.)39

ويندرج في هذا اإلطار ما يمكن أن تنتهجه الحكومة من مناهضة حقوق المرأة ،لتتناغم مع الخطابات

الشعبية السائدة ،لتظهر باعتبارها حامية للخطابين الديني والتقليدي ،لتكسب معركة تجنيد أصحاب هذه

الخطابات وقت الحاجة .لذلك ال تجرؤ الحكومات العربية ومنها فلسطين – غالباً باستثناء تونس -على

المس بهذا الجانب ،ومن ثم بقيت التشريعات والقوانين األسرية  ،بعيدة تماماً عن مصالح النساء

احتياجاتهن الحقيقية على أرض الواقع ،بل وفي كثير من األحيان ،تتجاهل هذه التشريعات جميع
و
ّ
التغيرات االجتماعية واالقتصادية والثقافية ،التي ارفقت النساء والمجتمع عامة ،وليس ّأدل علة ذلك من

مر على صدوره أكثر من مائة عام ،وال وجود إلرادة سياسية فاعلة إللغائه،
أننا حتى اليوم نحتكم لقانون ّ
واستبداله بقانون عصري ،يعبر عن الواقع الفعلي للنساء.

تقدم المرأة العربية لعام ( ،)3001إلى ضرورة إعادة النظر في قوانين األسرة وممارسات
لقد دعا تقرير ّ
متوقفة على العالقات األسرية .فاستمرار التعاطي الرسمي مع
الدولة ،التي تجعل مواطنة النساء ّ
التشريعات األسرية ،باعتبارها قوانين دينية ،والفصل في المنازعات المتعلّقة بها في المحاكم الشرعية،
يؤدي إلى نتائج ،تتنافى ومقاصد األديان ومبادئ حقوق اإلنسان ،التي تعتمد مبدأ المساواة بين المواطنين،

بحيث تجعل الحقوق والمراكز القانونية ،المقررة لهم ،بالنسبة لمسائل األحوال الشخصية ،تخضع ألحكام

مختلفة ( تقرير تقدم المرأة العربية )3001
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وعلى المستوى الفلسطيني ،فقد واجهت حملة إصالح قانون األسرة ،معارضة قوية من المؤسسة الدينية

واألحزاب اإلسالمية ،ما جعل الحركات النسوية تقرر -خاصة بعد تجربة البرلمان الصوري -أن تعمل
على قضية إصالح قانون األسرة بإستراتيجية مختلفة ،اعتمدت على التعبئـة المحدودة ،بدالً مـن الحمالت

أن التركيز كان على أنشطة من قبيل االلتقاء مع الساسة ،وتعبئة
الجماهيرية الصاخبة ،وهو ما يعني ّ
ودة
صناع القرار ،والتأثير في أعضاء المجلس التشريعي ،بهدف حشد تأييد سياسـي واسع لرؤاهم حـول مس ـ ّ
ّ
قانون األسرة الجديد " .كانت هذه اإلستراتيجية تهدف إلى موازنة إستراتيجيـة اإلسالميي ـن والزعم ـاء الدينيين

 ،الذين كانوا يتمتعون بوصول أفضل للجماهير ،بفضل وسائل اتصالهم األفضل ،وبفضل خطاب يستثير

ت ـراث الناس الديني والثقافي .كان ـت الحرك ـة النسائي ـة ت ـف ـتق ـر إلى هـ ـذه الق ـدرة ع ـلى التواصل مع الجماهي ـر"

( شحادة ،3005 ،ص.)151

مسودات لقانون األسرة الفلسطيني ،األولى خرجت عن الحركة
التوجه إلى خروج ثالث
ّ
وقد أدى هذا ّ
النسـ وية ،والثانية عن قاضي القضاة ،ومقره الضفة الغربية ،والثالثة عن لجنة المحكمة الشرعية ،ومقرها
غزة  ،ولم يقر أي منها حتى إعداد هذه الدراسة .وتعتقد العضو السابق في المجلس التشريعي (دالل

أن عدم إقرار قانون األحوال الشخصية حتى اآلن " ،يرجع إلى ما يمكن أن يثيره هذا القانون من
سالمة) ّ
جدل في المجتمع الفلسطيني ذو الطبيعة الدينية المحافظة  ،والذي قد يفتح الباب أمام النظر في طبيعة
العالقة بين القانون والشريعة ،ومدى ارتباطهما معاً بالقضايا الحقوقية المثارة على المستوى الدولي ،إذا

فالمشرع الفلسطيني
أن هناك آراء متباينة فيما يخص كيفية تناول حقوق المرأة  .لذا
أخذنا بعين االعتبار ّ
ّ
ال يريد الدخول في صدام مع الثقافة المجتمعية  ،بل االقتراب مما هو متوافق مع مقاصد الشريعة

اإلسالمية" ( مقابلة مع دالل سالمة ،بتاريخ .)3013/13/3
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المبحث الثالث:
أثر الق اررات الرئاسية والحكومية على حقوق المرأة:
تنق ـسم القـ اررات التي أصدرتهـا السلط ـة الوطني ـة الفلسطينيـة والمشمولة في الدراسة ،إلى ق ـ اررات رئاس ـي ـة،

صدر معظمها في عهد الرئيس الراحل ( ياسر عرفات) ،وق اررات حكومية ،أصدرتها رئاسة مجلس الوزراء
أو بعض الو ازرات ،وهي كالتالي:

ق اررات الرئيس:
إن غالبية الق اررات الرئاسية ،الخاصة بالمرأة ،والتي شملتها الدراسة ،أصدرها الرئيس الراحل( ياسر
ّ
عرفات) ،الذي شغل هذا المنصب في فترة الدراسة ،وهي في الغالب ق اررات لتعيين نساء في الدوائر
الحكومية المختلفة ،فكل امرأة في درجة مدير عام ،كانت تحتاج إلى قرار من الرئيس  ،مثلها مثل الرجل،

سواء كانت تحمل المؤهالت المطلوبة للمنصب ،أم ال ،وهي ق اررات ذات طابع إداري بحت ،لم تكن في

الحقيقة ،تحتاج إلى التدخل المباشر للرئيس ،وكان باإلمكان الوصول الطبيعي إلى المناصب ،والتدرج فيها
عبر عمليات الترقي المتبعة ،في حال وجود المأسسة الحكومية ،لكن والحال هي غياب هذه المأسسة،
المعززة بالعشائرية والحزبية ،يصبح هناك مجال لكسب
وفي مجتمع تلعب فيه العالقات المصلحية،
ّ
الرئيس في هذا الجانب أو ذال ،مع قرار بعينه أو ضده ،والمرأة كانت جزء من هذا السياق العام الذي

لكن الملفت هنا أن الرئيس الراحل ،كان شديد التمجيد بالمرأة
وسم فترة الدراسة وما تالها من سنواتّ .
الفلسطينية ودورها ونضالها وصمودها ،ودائماً ما كان يظهر على شاشات التلفاز وهو يقبل رأس امرأة

مسنة ،أو يحضن طفلة ،أو يربت على يد شابة ،لكن لم يصدر ق ار اًر واحداً أثاء فترة توليه الرئاسة ،يعكس

التوجه ،بل على العكس من ذلك ،لم يستخدم سلطته التشريعية والتنفيذية كرئيس  ،وكان هو ما هو،
هذا ّ
ليدفع المجلس التشريعي إلى تبني قانون عادل للمرأة ،وال أدل على ذلك من عدم صدور قانون األسرة
حتى اآلن ،على الرغم من كل الحمالت النسوية ،المتضمنة عرائض ومذاكرات ورسائل والتي تدعو

الرئيس إلى ممارسة دوره في الضغط على المجلس التشريعي إلصدار القانون وكذلك األمر فيما يتعلق

أن وثيقة حقوق المرأة التي أصدرها االتحاد العام للمرأة الفلسطينية والمؤسسات
بقانون العقوبات .كما ّ
النسوية ،لم يجر تبنيها وتضمينها في كل الق اررات والقوانين التي صدرت سواء عن الرئيس أو مجلس
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الوزراء أو المجلس التشريعي .األمر الذي يجعلنا نق أر مخرجات العمل النسوي في المجال التشريعي تحديداً
بشيء من األسى.

ق اررات الحكومة:
لم تصدر الحكومات الفلسطينية المتعاقبة ،ممثلةً في مجلس الوزراء والو ازرات المنضوية تحته ،الكثير من

الق اررات الخاصة بالمرأة ،وقد رصدت الباحثة أثناء فترة الدراسة ،أربعة ق اررات فقط من إجمالي الق اررات،

التي أصدرها مجلس الوزراء ،وهو ما يعطي مؤش اًر كمياً عن درجة اهتمام مجلس الوزراء ،الذي يضع
السياسات التنفيذية للو ازرات المختلفة بالمرأة وقضاياها.

وعلى الرغم من التصريحات المتكررة للرؤساء الوزراء المتعاقبين ،التي تؤكد على دور المرأة النضالي
أن هذه التصريحات بقيت مجرد تصريحات موسمية تخلو غالباً من روح
ودورها في عملية بناء الدولة.إالّ ّ
الفعل الحقيقي،وان كانت هناك بعض االستثناءات المرتبطة بردات فعل على حوادث اجتماعية أو سياسية
أو غيرها  ،ولها تأثير مباشر على أوضاع وحقوق المرأة ،بدرجة قد تؤثر على طبيعة العالقة بين الحكومة
والمواطنين من حيث الثقة أو التمرد .ويمكن هنا حصر الق اررات التي أصدرتها الحكومة؛ سواء عبر رئاسة

مجلس الوزراء أو بعض الو ازرات المعنية في التالي:

أ -قرار رقم مجلس الوزراء رقم ( )34لسنة ( 2001م) ،بنظام عمل النساء ليالا:
وقد أصدره في حينه ،رئيس مجلس الوزراء ( أحمد قريع) في رام اهلل ،بتاريخ (  ،)3002 /13 /33وقد

نظّم هذا القرار عمل النساء ليالً  ،وقد حدده ما بين الساعة الثامنة
مساء وحتى الساعة السادسة صباحاً
ً
في ثماني حاالت؛ هي:
 -1العمل في الفنادق والمطاعم والمسارح والمقاهي ودور السينما وصاالت الموسيقى.
-3

العمل في المطارات وشركات الطيران والمكاتب السياحية.

 -2العمل في المستشفيات ،والمصحات ،والعيادات ،والصيدليات.
 -1العمل في وسائل اإلعالم.

 -9العمل في دور رعاية المسنين وحضانات األطفال ،وأماكن رعاية األيتام والمعاقين.
 -1العمل في المحال التجارية في مواسم األعياد.
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 -9أعمال الجرد السنوي واعداد الميزانية والتصفية.

إذا كان العمل لتالفي خسارة محققة للمنشأة ،أو في حاالت طارئة ،شرط إبالغ و ازرة العمل مع بيان
الحالة الطارئة ،والمدة الالزمة إلتمام العمل ،والحصول على موافقة الو ازرة ،واذا كانت الموافقة شفوية
يتعين تعزيزها كتابة ( الوقائع الفلسطينية ،يونيو  ،3001العدد .)15

ب -قرار مجلس الوزراء رقم ( )239لسنة 2004م :باعتبار يوم المرأة العالمي عيداً وطنياً :وقد
جاء هذا القرار في مادتين :تنص األولى منه على أن  " :يعتبر يوم المرأة العالمي الذي يصادف

الثامن آذار عيداً وطنياً ،تنظم فيه االحتفاالت وتكرم فيه المرأة الفلسطينية" بينما اختصت المادة

الثانية منه بدعوة الجهات المختصة بتنفيذ هذا القرار ،من تاريخ صدوره ( الوقائع الفلسطينية،3009 ،
العدد .)99

ت -قرار مجلس الوزراء رقم ( 09/32/31م .و/أ .ق) لسنة 2001م:
والقاضي بـ " حث الو ازرات خاصة الكبرى منها ذات العالقة على إنشاء وحدات لشؤون المرأة في
الو ازرات حيث كان هناك حاجة وضرورة وكلما كان ذلك ممكناً"
ث -تعميم رقم ( :)2133/1الصادر عن دائرة الجنسية والجوازات بتاريخ (:)3991 /1/2
ونص على أنه  " :ال يلزم استيفاء موافقة الزوج للزوجة للتقدم للحصول على جواز السفر الفلسطيني وال
يلزم موافقة ولي األمر لالبنة البالغة فوق  12سنة للحصول على جواز السفر الفلسطيني مهما كان

وضعها االجتماعي" .وذلك بعد حمالت التعبئة والتأثير التي قادها طاقم شؤون المرأة ومن المعروف أنه لم

أن السلطة الوطنية كانت قد قدمت مسودة أولى
يتم إقرار قانون الجنسية الفلسطيني ،على الرغم من ّ
للمشروع عام ( ،)1559مستندة إلى القرار رقم ( )1لسنة ( )1551الذي يقضي باستمرار العمل بالقوانين
التي كانت سارية المفعول قبل تاريخ  1519/1/9في الضفة الغربية وقطاع غزة ،وكذلك إلى مراسيم

الموحدة لسنة ( ،)1539وسنة ( )1511وتعديالتها السارية المفعول في قطاع غزة،
الجنسية الفلسطينية ّ
كما استند إلى قانون الجنسية األردني رقم ( )1لسنة ( )1519وتعديالته والساري المفعول في الضفة

الغربي ـ ـة ( .حسين ،3001 ،ص .)191وهـ ـو مـ ـا يتعـ ـارض م ـباشـ ـ ـرة مع المـادة ( )5م ـن اتف ـاقي ــة (السيداو)
التي تؤكد على حق المرأة في الحصول على الجنسية واعطاء الجنسية ألطفالها ( حسين ،3001 ،ص.)191
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وعند قراءة وتحليل مضمون هذه الق اررات ،نجد التالي:
أوالا :فيما يخص قرار مجلس الوزراء ،رقم ( )11لسنة ( )3002الخاص بنظام عمل النساء ليالً ،والذي
مساء وحتى الساعة السادسة صباحاً ،يمكن أخذ المالحظات التالية عليه:
حدد ما بين الساعة الثامنة
ّ
ً

 -1اشتمل القرار على ثماني حاالت ،يجوز للمرأة فيها التأخر ليالً في عملها ،وما عدا الحاالت
الثمانية هذه ،فيخضع عمل المرأة لظروفها الشخصية ومدى وطبيعة عالقتها بأسرتها إذا كانت

غير متزوجة ،وبزوجها إذا كانت متزوجة.

 -3استثنى هذا القرار ،كقانون العمل ،العامالت كخادمات في المنازل ،ومن في حكمهم ،وبالتالي

أن كل شروط العمل
حرمهن من الحماية القانونية ،وهو انتهاك واضح لحقوق هذه الفئة ،خاصة و ّ
ّ
تنطبق عليها.

ضهن
يعر ّ
 -2لم يربط القرار بين عمل النساء ليالً وضمان تحقق السالمة المهنية ّ
لهن ،ما قد ّ
حددة.
للخطر ،وربط ذلك في حال وقوع بعقوبة م ّ
 -1أيضاً هذا القرار ،لم يربط العمل ليالً باألجر اإلضافي للمرأة،

سواء كان ذلك في العمل

أن نسبة كبيرة من النساء تعمل في العمل الخاص،
الحكومي ،أو الخاص ،خاصة إذا علمنا ّ
ٍ
بشكل أوسع الستغالل النساء في العمل .لذلك
ولدى األقارب ودون عقود عمل ،ما يفتح المجال

المشغل  ،أياً كان شكل
كان البد من حماية النساء من هذا االستغالل بوضع شروط على
ّ
عالقته بالمرأة.

ثاني ا :فيما يخص قرار مجلس الوزراء ،رقم ( )315لسنة ( ،)3001باعتبار يوم المرأة العالمي عيداً
وطنياً،

ويمكن إجمال المالحظات على هذا القرار في النقاط التالية:
 -1كان األولى بمجلس الوزراء إصدار قرار بتحديد يوم وطني للمرأة الفلسطينية ،وليس جعل اليوم
العالمي للمرأة عيداً – وليس يوماً -للمرأة الفلسطينية ،التي ساهمت بدور كبير في النضال

أن احتفال المرأة الفلسطينية باليوم العالمي
تكرم التكريم الالئق بها .كما ّ
السياسي والمجتمعي ،ولم ّ
ٍ
بشكل أساسي في المؤسسات األهلية النسوية ،وهي احتفاالت ذات طابع ترويجي،
للمرأة ،يتركز
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تلقى فيها البيانات والخطب التي تسرد مسيرة المرأة الفلسطينية في ظل مسيرة نساء العالم في

أوضاعهن الحقوقية والسياسية واالجتماعية واالقتصادية ،وكان على
كفاحهن من أجل تحسين
ّ
ّ
أن ثمة غياب واهمال
موجهة إيها ّ
مفادها ّ
الحكومة ،تنتبه ّ
أن هذه االحتفاالت ،إنما تحمل رسالة ّ
تمارسه الحكومة نفسها لوجود المرأة وحقوقها ،وليس من المقبول أن تعالج ذلك بقرار شكلي،

يحاول أن يستغل ما هو موجود ،دون االضطرار إلى صرف أموال و إعداد خطط وبرامج .نحن

تكرم فيه النساء الفلسطينيات في مختلف المجاالت،
بحاجة إلى يوم وطني للمرأة الفلسطينيةّ ،
الهوية الفلسطينية ،أما يوم الثامن من آذار ،فهو يوم عالمي ،تحتفل به المرأة
ويتبلور في إطار ّ

هن الوطنية.
يحتفلن به كما
الفلسطينية ،مثل كل نساء العالم اللواتي
يحتفلن بأيام ّ
ّ
ّ

ثالثا :قرار مجلس الوزراء ،رقم ( )31لسنة ( ،)2001المتعلّق بإنشاء وحدات
لشؤون المرأة في الو ازرات:

أن هذا القرار يمثل عزالً للمرأة عن المشاركة الحقيقية في العمل والحياة العامة،
على الرغم من ّ
ٍ
لكن يمكن
باعتبارها مواطناً كامل األهلية القانونية واإلنسانية،
بشكل عام ،من وجهة نظر الباحثةّ ،

اعتباره تعبي اًر عن تطور في نظرة الحكومة الفلسطينية لقضية المرأة وطبيعة دورها في المجتمع،

لكنه في الحقيقة ،انتهج الطريقة النمطية في
فهو من حيث الشكل ؛ يمثل هذا القرار دعماً للمرأةّ ،
التعاطي مع قضية المرأة ،وهي تقسيم الحياة إلى مجالين ،مجال خاص بالمرأة ،ومجال خاص
بالرجل ،فثمة وحدة خاصة بالمرأة ووحدات للرجل ،وهو في النهاية أيضاً تقسيم غير عادل،

اليعتمد التمثيل الحقيقي للرجال والنساء في المجتمع الفلسطيني ،كما أنه يحرم المرأة من الدخول
في عمق القرار داخل الوزرات ،نتيجة عزلها في وحدة تنفيذي ،تفتقر إلى أبسط األنشطة ،وتنظر

ق ار اًر علوياً يحدد لها مجاالت عملها وبرؤية ،تصطبغ بالصبغة الذكورية ،ليس ذلك فقط ،بل

التوجه االيجابي الشكلي للقرار ،حين قال  " :حيث كان هناك حاجة
أضاف إليها جملة ،تنسف ّ
بأن الحكومة ال تفعل ذلك عن إيمان
وضرورة وكلما كان ذلك ممكناً" وهو ما يؤكد اعتقاد الباحثةّ ،
حقيقي ،وقناعة فعلية بأحقية المرأة في الوجود المؤسسي والمهني ،وانما ينبع توجهّها من وجود
حاجة من عدمها ومن الذي يحدد هذه الحاجة ،وما هو الشكل والطبيعة لهذه الحاجة حتى تفرض

تضيق
إن إضافة  " :وكلما كان ذلك ممكناً" تفتح المجال لتفسيرات ّ
إنشاء وحد المرأة أم ال ،ثم ّ
إنشاء هذه الوحدات بحجة عدم وجود موارد مالية أو بشرية ،وهو ما حدث بالفعل وانعكس على
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أداء هذه الوحدات النسائية من حيث الشكل والمضمون ،فتحولّت بحجة عدم وجود ميزانيات ،إلى
وحدات شكلية ،خالية من المضمون.

رابع ا :التعميم رقم ( ،)1لسنة ( :)3991الخاص بحصول المرأة على جواز السفر
دون موافقة الزوج:

هن صراحةً ،ما يتيح المجال أمام العاملين في و ازرة
وقد استثنى القرار غير المتزوجات  ،فلم يذكر ّ
الداخلية في التعسف في تنفيذ هذا القرار بمنطوقه الحرفي ،وكان أولى على القائمين على األمر،

التحوالت االيجابية في العالقة
االنتباه إلى هذه النقطة المهمة ،خاصة إذا أخذنا بعين االعتبار
ّ
أن نسبة النساء اللواتي يرغبن في الحصول على زواج
بين األزواج في المجتمع الفلسطيني ،كما ّ
منهن
السفر ،غالباً ما تأتي من العامالت ،اللواتي تستدعى طبيعة عملهن السفر ،ونسبة ضئيلة
ّ
يحتجن لجواز السفر
أما النساء غير المتزوجات ،فغالباً ما
ّ
تعاني من مشكالت في هذا الجانبّ ،
وهن من الفئات الشابة ،التي لم تزل تحتكم للسلطة األبوية في إطار األسرة،
للدراسة في الخارج ّ
أن نسبة ال بأس بها من الفتيات تحرم من السفر
وهي التي تحتاج إلى مساندة ،خاصة إذا علمنا ّ

للتعليم ،وتضطر إلى الدراسة في الداخل ،في مجال ال ترغب فيه.
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المبحث الرابع:
آليات دمج مفاهيم النوع االجتماعي في السياسات التشريعية:
ـأن للنس ــاء حاج ــات مختلف ــة ع ــن الرج ــال ،وأنه ــن
إن قض ــية ال ــوعي ب ــالنوع االجتم ــاعي ،تعن ــي االعتـ ـراف ب ـ ّ
ـانين مــن فق ــدان امتيــازات بالقي ــاس مــع الرجــال م ــن حيــث مس ــتوى الرفــاه ،ومــدى الس ــيطرة علــى وس ــائل
يعـ ّ

فإن العديد من المشاريع  -ومـن ضـمنها التشـريعات
اإلنتاج .وبسبب عدم الوعي بمفهوم النوع االجتماعي ّ
والقوانين -تتم صياغتها دون النظر إلى حاجات المرأة ،ويتم إهمال وضعها ،مما يهيئ الفرصـة إلـى وجـود
مخرجات سلبية على عملية تطوير المرأة ومن ثم درجة تمتعها بحقوقها.

لذلك؛ أصبحت هناك حاجة ملّحة إلدماج النوع االجتماعي في جميع برامج ومؤسسات التنمية بما فيها
مؤسسات صناعة السياسات ،لما في ذلك من منفعة للمجتمع بأسره ،رجل وامرأة معاً ،فالنوع االجتماعي

يعنى بتحقيق العدالة للرجل والمرأة معاً في جميع مجاالت الحياة ،بما فيها التنموية والحقوقية ،لذا كان ال
تتبنى النوع االجتماعي في برامجها ومؤسساتها .يخلط الكثير
بد لمؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية ،أن ّ
من واضعي السياسات والقائمين على تحقيق أهدافها في المؤسسات المختلفة ،سواء كانت رسمية ،أو غير

أن كالً منهما يختلف عن اآلخر ،فالمفهوم
رسمية ،بين مفهومي النوع االجتماعي وحقوق المرأة ،مع ّ
األول ينظر إلى االحتياجات واألدوار والعالقات بين الرجل والمرأة في المجتمع ،ومعرفة وتحليل أسباب
االختالل في هذه العالقات واألدوار ،وبذلك تكون الفئات المستهدفة للنوع االجتماعي هي الرجل والمرأة
على ٍ
حد سواء ،أما المفهوم الثاني فينظر فقط إلى حقوق المرأة واعطائها تلك الحقوق بعيداً عن فهم
االحتياجات والعالقات واألدوار للرجل والمرأة في المجتمع.

ويومياً يت ّكشف إلى أي حد ال يوجد لدى واضعي السياسات في المؤسسات الفلسطينية ،بما فيها قمة الهرم
السياسي ،وعي بمفهوم النوع االجتماعي ،الذي ال يتم إدماجه في خططهم اإلستراتيجية.
لقد أصبحت المؤشرات حول وضع المرأة والرجل في المجتمع وحساب الفجوة في النوع االجتماعي جزءاً

مهماً لقياس التنمية في مجتمع ما ،لما في ذلك من انعكاسات إيجابية على مستوى الدخل القومي

والفردي ،وعلى مستوى العالقات بين مختلف شرائح المجتمع ،وتحديد احتياجات الرجل والمرأة ،العملية

بناء على األدوار التي يقومون بها .وللحصول على نتائج إيجابي ـة ،من منظ ـور الن ـوع
منها واإلستراتيجي ـةً ،
االجتماعي ،ال بد مـ ـن التخطيط للتنمية على مستويين أساسيين ،التخطيط على المستوى الرسمي،
والتخطيط على مستوى المجتمع المحلي.
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وحتى يتم إدماج مفهوم النوع االجتماعي في خطة التنمية،التي تعتمد ،ضمن ما تعتمد عليه ،على

التشريعات والقوانين القائمة على العدالة والمساواة ،ال بد من إيجاد العوامل ،التي تحدد المفهوم في
المجتمع وتحليلها ،من أج ـل وضع استراتيجيات ،وتطوير البرامج الهادفـ ـة إلدمـ ـاج الن ـوع االجتماع ـي في

صناعة السياسات التشري ـعيـ ـة وفي برامج التنمية ،ومن ثم تحديد طرق التنفيذ والمتابعة والتقييم ( اإلسكوا،

 ،3009ص.)1

إن التخطيط مع مراعاة النوع االجتماعي ،هو التخطيط ،الذي يأخذ في االعتبار ،تأثير سياسات وبرامج
تحقيق التوازن بين الجنسين ،والذي يحاول معالجة أوجه عدم التوازن في عالقات النوع االجتماعي .ويعني

ابتداء
ذلك – أيضاً -األخذ في االعتبار مشاركة المرأة الفعلية ،في جميع مراحل عملية التخطيط ،وذلك
ً
من تحديد المشكلة ،وتوجه األهداف لمواجهة مشاكل المرأة والرفع من مستوى حياتها االجتماعية
واالقتصادية والسياسية ( صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة ،3009 ،ص .)123-121

إن برامج ومشاريع استجابة النوع االجتماعي )(Gender – responsive Program / projectsهي

عبارة عن برامج ومشاريع تشتمل على شؤون النوع االجتماعي وتخاطبها ،وهي برامج  /مشاريع ،يتم

إعدادها بعد تحليل النوع االجتماعي ،والتخطيط لالستجابة له ( صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة،3009 ،

ص.)123

ولمعرفة مدى إدراج النوع االجتماعي في برامج التنمية ،ال بد من فحص البرامج والمشاريع المخطط لها.
وهناك ستة عناصر يجب أخذها بعين االعتبار أثناء التخطيط والتصميم والتقييم للبرامج التنموية المبنية

على النوع االجتماعي:

 -العنصر األول :تقسيم العمل أي من يقوم بالعمل؟

 العنصر الثاني :هو مصادر الدخل ،أي من يحصل على العوائد؟ -العنصر الثالث :هو أساليب اإلنفاق ،أي من يتولى نواحي اإلنفاق المختلفة؟

 العنصر الرابع :هو اتخاذ القرار ،أي من المسؤول عن اتخاذ الق اررات المختلفة؟ العنصر الخامس :هو فرص الحصول على الموارد ،أي لمن السيطرة على الموارد األساسية المختلفة؟ -العنصر السادس هو توفر الوقت ( .صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة ،3009 ،ص .)33

إن هناك ضرورة للنظر إلى النوع االجتماعي كعنصر هام وجوهري عند العمل على تحقيق التنمية

البشرية .وتؤكد بأن الفجوات في الفرص والمكانة واألدوار للرجل والمرأة تستدعي وجود عملية تنموية

إن عملية دمج مفاهيم النوع االجتماعي في العملية
لتقليص هذه الفجوات في مجتمع ال يستخدم ّ
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التعرف على فجوات النوع االجتماعي الرئيسة  ،كأساس
التشريعية ،يتطلب توفير البيانات التي تم ّكن من ّ
لرسم سياسات مناسبة ،تتبناها جميع األطراف المنخرطة في العملية التنموية في فلسطين .كما ال بد من
تتعزز بواسطتها فجوات النوع
دراسة المؤسسات الرسمية ،التي ال تتبنى النوع االجتماعي ،والتي ّ
االجتماعي ،وتعمل على استم ارريتها ،من أجل العمل على تقليص هذه الفجوات في مكانة وأدوار كل من
الرجل والمرأة  ،وحتى يتم تعزيز مفهوم النوع االجتماعي ال بد من تحليل النوع االجتماعي ومأسسة هذا

المفهوم ،ونعني بتحليل النوع االجتماعي فهم أدوار الرجل والمرأة في مجتمع معين ،من خالل تقسيم العمل

والتعرف على الموارد والسيطرة عليها واالستفادة منها ،والعوامل االجتماعية واالقتصادية والبيئية ،التي

تؤثر على ذلك ( صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة ،3009 ،ص )135أما مأسسة النوع االجتماعي؛ فهي
عملية وضع السياسات ،والخطط ،والبرامج ،وخلق الهياكل واآلليات ،وسن التشريعات ،وتوفير الموارد،

وكل التدابير الرامية إلى تعزيز العمل من أجل تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة ( حوسو،3005 ،

ص.)332.

ولكي تسهم األنظمة القائمة على تعزيز مفهوم النوع االجتماعي في وضع تحليالت واستراتيجيات تؤدي

إلى تحسين مكانة ودور المرأة وحقوقها ورفاهيتها ،ينبغي أن تركز المنظمات النسوية ،واألحزاب السياسية،

واتحادات النقابات ،والمنظمات الجماهيرية على السياسات التي تخلق فرصاً متساوية للرجل والمرأة ،

ويعتبر ذلك من العناصر الضرورية في أية إستراتيجية تنموية فاعلة .كما ال بد أن يترافق هذا مع استحداث

فعال ،واستراتيجية تنموية تعنى بإقامة مجتمع عادل اجتماعياً ،مبني على المساواة في
نظام دعم ّ
االحتياجات والفرص بين الرجل والمرأة ( .مفتاح ،1559 ،ص.)195
إن عــدم أخــذ قضــية النــوع االجتمــاعي فــي الحســبان أثنــاء إعــداد مشــاريع الق ـوانين ،يــؤدي إلــى زيــادة ســوء

أوضاع المرأة ،وزيادة تبعيتها ودونيتها.

إن تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة و رفع شأن المرأة ،يتطلب العمـل علـى نشـر الـوعي بـالنوع االجتمـاعي
ّ
داخــل المؤسســات التشـ ـريعية المختلفــة ،والمؤسس ــات ذات العالقــة ،كــي تأخ ــذ فــي االعتب ــار قضــية مص ــالح

النساء .لــذا ال بــد مــن وجــود وعــي لمفهــوم النــوع االجتمــاعي عنــد التخطــيط ،وتشــير فــي د ارســتها حــول النــوع
االجتمــاعي والتنميــة :المواصــالت كد ارســة حالــة ،إلــى أن نمــاذج التخطــيط للمواصــالت التــي ال تأخــذ بعــين
االعتبار أن المرأة تحمل عبء وكذلك وكذلك إدراك مدى تأثير السياسـات والبـرامج علـى تحقيـق التـوازن فـي
األدوار واالحتياجات للجنسين

وقـد أشـارت د ارســة حـول مأسسـة قضــايا الجنـدر ،فــي ك ٍـل مـن برنــامج األمـم المتحـدة للتنميــة والبنـك الــدولي

بأن الضغوطات الخارجية ،من قبل المانحين الداعمين ،وكذلك الحركات النسوية،
ومنظمة العمل الدوليةّ ،
127

تستطيع التأثير على مدى استجابة المؤسسات لقضايا النوع االجتماعي .وتؤكد الدراسة علـى قيـام البرنـامج

اإلنمـائي التــابع لألمــم المتحـدة ( (UNDPبــالتركيز علــى دمــج المـرأة فــي التنميــة علـى مســتوى بـرامج الدولــة

وتبِّنـي نمـوذج مراجعـة المشـاريع للتأكـد فيمـا إذا كانـت قضـايا
والعمل على التدريب حـول النـوع االجتمـاعيَ ،
أن مثل هـذه
المرأة مضمنة ضمن أهدافها أم ال ،وما إذا تم دمج النساء كمشاركات؟ أم ال؟ وتعتقد الباحثةّ ،

السياسـات الدوليــة قـد لعبــت دو اًر محوريـاً فـي دفــع السـلطة والحركــات النســوية والحقوقيـة ومنظمــات المجتمــع

تبنــي قضــايا النــوع االجتمــاعي فــي برامجهــا وأنشــطتها ،بهــدف الحصــول علــى التمويــل،
المــدني عامــة ،إلــى ّ
لكنهــا فــي الوقــت نفســه ،لــم تتخ ـ ّل عــن مشــروعها االجتمــاعي فــي التحــديث والتنــوير ،وتعزيــز مكانــة الم ـرأة
أن المؤسس ــات
وتفعي ــل حقوقه ــا ،كمقدم ــة ض ــرورية لتق ــدم المجتم ــع الفلس ــطيني بأسـ ـره .كم ــا ت ــرى الباحث ــةّ ،
الحقوقيــة والنســوية ،خاصــة ذات األيديولوجيــة الليبراليــة ،لــم يكــن أمامهــا الكثيــر مــن الخيــارات ،وقــد وجــدت
نفسها حبيسة مطرقة السلطة برؤاها التقليدية والمحافظة في كثير من األحيان ،وبين سندان التيارات الدينية

الصاعدة ،والتي تسعى إلـى فـرض رؤيتهـا فـي قضـية المـرأة ،التـي شـكلت دائمـاً محـور خـالف فـي المشـروع

االجتمــاعي لمختلــف الحركــات والفصــائل الفلســطينية ،لكنهــا أيض ـاً اســتخدمتها للحصــول علــى دعــم شــعبي

مغلّف بالصبغة الدينية لعامة وبسطاء الناس حين لزم األمر.
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خالصة الفصل الخامس:
تناول الفصل الخامس كيف أثرت التشريعات والق اررات الفلسطينية على حقوق المرأة في الضفة الغربية

وقطاع غزة في ظل تمايز وتعدد النظم القانونية سواء في مرحلة ما قبل تأسيس السلطة الوطنية أو بعدها.

وقد تبين كيف لعبت التشريعات التي صدرت في زمن الدراسة دو اًر كبي اًر في حياة المرأة الفلسطينية،
خاصة التشريعات األسرية ،لذا حظيت دراسة عالقة المرأة بالقانون باهتمام كبير من قبل المؤسسات

الرسمية وغير الرسمية ،بهدف إعطاء المرأة حقها في المعرفة القانونية الالزمة الدارة شؤون حياتها .وعلى

الرغم من وجود مؤشرات تقدم في أوضاع المرأة سواء في التعليم أو في العمل أو في الصحة ،إالً أن
المرأة الفلسطينية لم تزل تعاني من انعدام المساواة في مجاالت كثيرة ،على الرغم من نص القانون

األساس على المساواة بين المرأة والرجل ،انطالقاً من مبدأ المواطنة .ومن أهم التشريعات التي يتضح فيها
التمييز ضد المرأة قانون االنتخاب الفلسطيني رقم ( )12لسنة  ،1559والقانون المعدل لقانون االنتخابات

رقم ( )12لسنة  ،1559وهو القانون الذي جرت على أساسه االنتخابات التشريعية األولى ،عام .1551
وقانون انتخاب المجالس المحلية رقم ( )9لسنة  ،1551والذي بقي معطالً حتى عام  ،3003وقانون

المطبوعات والنشر لعام ( ،)1559وهو يمثل نموذجا للتشريعات التي ال ترتبط ارتباطاً مباش اًر بالمرأة
لكونها امرأة ،لكنه يؤثر بشكل كبير على مدى تمتع المرأة بحقوقها ،خاصة وأنه اتبع في صياغته النهج

الذكوري المعمول به عند صياغة التشريعات التي تهم عموم المواطنين/ات ،على الرغم من وجود
خصوصية لعمل المرأة في وسائل اإلعالم .أما الحقوق االجتماعية للمرأة والتي تنوعت بين التعليم والرعاية
الصحية والحقوق المتعلقة بالضمان االجتماعي ،والحقوق االقتصادية واالستثمارية للمرأة،فقد تراوحت

أوضاع المرأة فيها بين االهتمام الواضح والمباشر كالصحة وبين التضمين الداللي ،المفهوم من السياق

في التعاطي مع حقوق المرأة.

وقد كان لغياب وجود تشريعات أسرية خاصة وجود قانون عصري لألحوال الشخصية وكذلك قانون

العقوبات  ،أثر بالغ السوء على أوضاع وحقوق المرأة في الضفة الغربية وقطاع غزة ،ما أدى إلى انتشار

ظاهرة العنف ضد المرأة في المجتمع الفلسطيني ،فيما لعبت الق اررات الرئاسية والحكومية دو اًر تقليداً ال
يخرج عن السياق العام للثقافة الشعبية السائدة ،خاصة في قطاع غزة ،ما أعاق من التسريع في عملية

فئاتهن ،ما يتطلب البحث بجدية عن آليات فاعلة
التمدن المجتمعي ،وعطل من طاقات النساء بمختلف
ّ
إلعادة دمج مفهاهيم النوع االجتماعي في السياسات التشريعية ،لتسهم في بناء مجتمع ديموقراطي قائم
على العدالة والمساواة.
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من 5002 -6991
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مقدمة:
شكل التحول الديمقراطي الفلسطيني حالة مميزة عن غيره من الدول العربية المجاورة .ففي العشر السنوات
االولى من عمر السلطة الفلسطينية ،وخالل الفترة التي امتدت ما بين االنتخابات التشريعية والرئاسية

الفلسطينية االولى عام  6991واالنتخابات الرئاسية عام  ،5002التي أعقبت وفاة الرئيس ياسر عرفات
واالنتخابات التشريعية الثانية عام  ،5001تميزت جميع تلك العمليات االنتخابية بنزاهة وشفافية عالية أقر

بها الكثير من المراقبين ،وبرز نوع من التفاؤل ازاء مستقبل التحول الديمقراطي الفلسطيني عموما .وعلى
الرغم مما مثلته تجربة الديمقراطية الفلسطينية ـ كحالة استثنائية تستحق االهتمام ،ما جعل عددا من

المهتمين والمحللين يتنبؤون بأنها تجربة راسخة وال مجال لتراجعها ـ واجهت تلك التجربة صعوبات،
وطالتها انتقادات ،ألنها بقيت محكومة منذ بدايتها بعوامل داخلية وخارجية حددت مسار تطورها وساهم

بعضها في انتكاستها.
بدأت األراضي الفلسطينية في بلورة اطار ديمقراطي يحكم قواعد اللعبة السياسية فيها ،بعد قيام السلطة

الفلسطينية التي جاءت بفعل اتفاقية أوسلو عام  .6991وأخذت مالمح التجربة الديمقراطية تتحدد

باالنتخابات التشريعية الفلسطينية األولى عام  ،6991وما صاحبها من انتخابات بلدية وقروية لحقت بها
في ذلك الوقت ،فبدت عملية التحول الديمقراطي الفلسطيني إيجابية ومبشرة في بداية عهدها ،على الرغم
من بعض المالحظات الشكلية التي تؤثر على جوهر العملية الديموقراطية ،وشكلت منظومة لعملية

ديمقراطية فلسطينية مختلفة بشكل واضح عن التجربة الديمقراطية الفلسطينية التي عرفها الفلسطينيون ،في

إطار منظمة التحرير الفلسطينية .خالل تلك الفترة لعب المجلس التشريعي دو ار مهما في الرقابة على أداء
السلطة التنفيذية ومساءلتها ،ومارست لجان المجلس التشريعي ،خصوصا لجنة الرقابة وحقوق اإلنسان

دو ار فاعال في ذلك  .كما لعب المجلس التشريعي في ذلك الحين دو ار تشريعيا ممي از ،فأقر المجلس عددا
من التشريعات التي تمس جوهر الحياة الفلسطينية .باالضافة إلى الدور االيجابي الذي لعبته منظمات

المجتمع المدني ،خصوصا منظمات حقوق االنسان والمؤسسات التي تدعو إلى الديمقراطية .بعد وفاة

الرئيس عرفات ،جاءت االنتخابات الرئاسية الفلسطينية عام  ،5002وتبعتها االنتخابات التشريعية الثانية
عام  ،5001التي فازت عبرها حركة المقاومة االسالمية (حماس) بأغلبية مقاعد البرلمان ،وتسلمت مقاليد

السلطة ،في حدث ديمقراطي ،اعتبر األول من نوعه في المنطقة العربية آنذاك ،باسقاط حزب حاكم
واستالم حركة إسالمية الحكم عبر صناديق االقتراع ،وأهم ما ميز هذه التجربة هو االنتقال السلمي

للسلطة.
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لكن بدأت التجربة الديمقراطية الفلسطينية بالتعثر ،بفعل عوامل داخلية ،كان على رأسها ،حالة

االستقطاب الداخلي بين حركتي فتح وحماس في المجلس التشريعي ،في أعقاب االنتخابات التشريعية عام
 ،5001وهشاشة بنية التنظيمات الفلسطينية األخرى التي فشلت في الحد من هذا االستقطاب ما أدى في
النهاية إلى انتكاسة تجربة الديمقراطية في فلسطين بسبب االنقسام .جاءت االنتكاسة الكبرى للتحول

الديمقراطي الفلسطيني بفعل االنقسام الفلسطيني ـ الفلسطيني عام  ،5002وليس من اليسير التنبؤ بنتائجها

النهائية .فاستيالء حركة حماس على السلطة بقوة السالح في غزة ،يعتبر نقيضا للممارسة الديمقراطية،
ناهيك عما تسبب به ذلك من تبعات بخلق حالة من االنقسام في النظام السياسي الفلسطيني ،وتعطيل

آليات عمل الديمقراطية وتطورها .فمنذ ذلك التاريخ انقسم الوطن الفلسطيني ،فسيطرت حركة حماس على
قطاع غزة ،بينما سيطرت حركة فتح على الضفة الغربية ،وتعطل عمل المجلس التشريعي الفلسطيني مما

أثر جوهريا على عملية فصل السلطات ،حيث هيمنت السلطات التنفيذية على العمل السياسي والتشريعي
والقضائي الفلسطيني ،وتراجعت حرية العمل الحزبي وعانت مؤسسات المجتمع المدني وأصيبت حرية

التعبير في مقتل في شقي الوطن الفلسطيني ،وبدأت ترتسم على أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية
مالمح نظا مين سياسيين مختلفين ،يجسدها وجود مؤسسات متوازية وكيانين منفصلين ،واحد في قطاع غزة
وآخر في الضفة الغربية.

اإلضافة إلى العوامل الداخلية ،ساهمت بعض العوامل الخارجية ،ومنذ قيام السلطة الفلسطينية عام
 ،6991في تكبيل عملية التحول الديمقراطي الفلسطيني ،ووضعت قيودا على واقع الديمقراطية الفلسطينية

ومستقبلها عموما ،وأثرت بشكل واضح على تراجع وانتكاسة التجربة الديمقراطية الفلسطينية ،سواء كانت
تلك العوامل إسرائيلية أو أمريكية غربية أو عربية .جاء العقاب الذي أنزلته (إسرائيل) على الفلسطينيين،

إثر ظهور نتائج االنتخابات الثانية عام  ،5001التي شهد لها العالم أجمع بالنزاهة والشفافية ،وعدم قبولها
بحكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية ،التي ضمت في صفوفها مستقلين قريبين من حركتي فتح وحماس،

بحصار قطاع غزة وعقوبات مالية جائرة وتجميد العملية السياسية في ظل استمرار سياسة االستيطان

اإلس ارئيلي .وساهمت (إسرائيل) بشكل كبير في تعطيل الحياة الديمقراطية الفلسطينية ،عبر عدم السماح

ألعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني الجديد بالتنقل ،وقيامها باعتقال العديد من أعضائه ،ما عطل
اكتمال النصاب القانوني الجتماعات المجلس في كثير من األحيان .وأدى تبني الواليات المتحدة والمجتمع

الغربي للموقف اإلسرائيلي إلى تفاقم الوضع الفلسطيني الداخلي بشكل كبير ،الذي انتهى باستخدام حركة
حماس للقوة العسكرية لالستيالء على السلطة ،ونشوء االنقسام .وبقي تهديد (إسرائيل) الصريح للسلطة

الفلسطينية بمقاطعتها وفرض الحصار عليها ،إن خاضت غمار المصالحة مع حركة حماس ،شاهدا على
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حقيقة الضغوط الخارجية التي تمارس على السلطة الفلسطينية ،فإما أن يبقى االنقسام الفلسطيني قائما،
واما أن تخضع السلطة الفلسطينية في رام اهلل للمقاطعة السياسية والحصار المالي .ويعتبر تدخل الواليات

المتحدة االمريكية المباشر وغير المباشر ،وما يلحقه من تأييد غربي ،في فرض الشروط على السلطة

الوطنية في ممارستها السياسية الداخلية ،معرقال حقيقيا للواقع الديمقراطي الفلسطيني .فعلى سبيل المثال

فرضت الواليات المتحدة على السلطة الفلسطينية خالل حقبة الرئيس عرفات تعديل صالحيات الرئيس

لصالح رئيس الوزراء ،في النظام الداخلي الفلسطيني ،وهو األمر الذي التزمت به السلطة الفلسطينية تحت

وطأة ذلك الضغط الخارجي .ولو أن هذه الضغوط جاءت من قبل الرأي العام الفلسطيني والتزمت بها
السلطة الفلسطينية ،لكانت الديمقراطية الفلسطينية تتجلى في أجمل صورها ،إال أن حدوث تغيير في بنود

النظام الداخلي الفلسطيني ،عبر االنصياع لضغوط الواليات المتحدة ،يعتبر تدخال خارجيا صارخا ،يعكس
حالة من السيولة وعدم االلتزام باألصول الديمقراطية الحقيقية .كما أن الواليات المتحدة فرضت على

الرئيس محمود عباس إجراء االنتخابات التشريعية عام  ،5001في ظل ظروف فلسطينية داخلية متأزمة،

ودعوة عدد من القيادات الفلسطينية لتأجيل االنتخابات لحين ترتيب البيت الفلسطيني .وقد يعتقد البعض
أن ما فرضته الواليات المتحدة على السلطة الفلسطينية في الحالتين السابقتين يعد بمثابة تطبيق لقواعد

ديمقراطية الزمة إلنجاح تجربة التحول الديمقراطي الفلسطيني ،إال أن ذلك ال يعكس الواقع .فقد فرضت
اللجنه الرباعية الدولية ،التي تتبنى موقف الواليات المتحدة ،شروطا على الحكومة الفلسطينية التي تشكلت

في أعقاب فوز حركة حماس باالنتخابات التشريعية عام  ،5001لالعت ارف بها ،كان على رأسها

االعتراف ب(إسرائيل) ونبذ (االرهاب) وااللتزام باالتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية
واسرائيل .إن الشعب الفلسطيني انتخب حركة حماس على أساس مبادئ ومواقف محددة ،ونجحت حركة
حماس ونالت ثقة الشعب الفلسطيني على أساس تلك المبادئ ،ثما أتت الواليات المتحدة واشترطت على
حركة حماس التخلي عن مبادئ وفرضت عليها تعهدات جديدة ،مقابل االعتراف بالحكومة التي تمثلها،

فكيف يعكس ذلك الموقف جوهر الديمقراطية التي تنادي بها الواليات المتحدة .وبسبب رفض حركة حماس

تنفيذ شروط الواليات المتحدة واللجنة الرباعية الدولية سابقة الذكر ،وافقت الحركة على تشكيل حكومة

وحدة وطنية عام  ،5002تلتزم ببرنامج سياسي يعترف ضمنيا بشروط الرباعية الدولية ،بهدف الخروج من

المأزق السياسي الذي يهدد الوضع الفلسطيني ،إال أن الواليات المتحدة رفضت البرنامج السياسي لحكومة
الوحدة الوطنية ،وفرضت حصا ار سياسيا وماليا على السلطة الفلسطينية .وجاءت الضغوط االمريكية على
السلطة الفلسطينية مؤخ ار للعودة للمفاوضات ،في ظل عدم التزام اسرائيل بتجميد االستيطان ،ومعارضة

شعبية واسعة ،شاهدا اضافيا على الضغوط الخارجية التي تمارسها الواليات المتحدة على السلطة
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الفلسطينية ،وسندا مهما على أن الواليات المتحدة ال تسعى لترسيخ الديمقراطية ،إنما تحقيق مصالحها في

األساس.

تؤكد التجارب أن الشروط التي عادة ما تفرضها الواليات المتحدة على الدول لتحقيق الديمقراطية ،ال تضع
باعتبارها الظروف والعوامل الداخلية التي تحكم الحياة السياسية في تلك الدول ،األمر الذي أدى إلى

تدهور األوضاع السياسية في العديد منها.

إن صعود جماعة االخوان المسلمين إلى سدة الحكم ،بعد مشاركتها في االنتخابات الديمقراطية يبقى ذو
أثر واضح على مستقبل حالة الديمقراطية في فلسطين ، ،لكن من السابق ألوانه التقرير ما إذا كانت هذه
االنتخابات هي جزء من االلتزام بالعملية الديمقراطية بمكوناتها المتكاملة ،أم أنها كانت وسيلة للوصول إلى

الحكم فقط .على الجانب اآلخر يبدو أنه من الصعب التنبؤ أيضا بمدى قبول الطرف اآلخر من المعادلة
السياسية ،بوصول االسالميين إلى الحكم واستيعابهم فيه .وتبعث تجارب التحول الديمقراطي في المنطقة

العربية الى التشاؤم بخصوص مستقبل هذه العملية عموما في المنطقة ،خصوصا أنها اقترنت بالصراع
الداخلي العنيف على السلطة .وال يبدو الوضع الفلسطيني الحالي المنقسم ،أحسن حاال من الواقع العربي

في إ طار العملية الديمقراطية والصراع على السلطة ،فالحياة الديمقراطية الفلسطينية تبدو في أسوأ حاالتها.
فالعملية الديمقراطية معطلة على جانبي الوطن ،في ظل انعدام األفق السياسي على صعيد المفاوضات
وتفاهمات السلطة الفلسطينية مع االحتالل االسرائيلي ،وتأزم األوضاع السياسية الداخلية والخارجية لحركة

حماس.

إن التجربة الديمقراطية الفلسطينية محكومة ومنذ بدايتها بعوامل مؤثرة داخلية وخارجية ،عربية واقليمية
ودولية ،وأصيبت بانتكاسة كبيرة ،عقب االنقسام الفلسطيني ـ الفلسطيني .،وليس من اليسير التنبؤ بمستقبل
التحول الديمقراطي الفلسطيني في ظل جمود مفاوضات المصالحة الفلسطينية  /الفلسطينية ،وعدم حدوث

اختراقات حقيقية تجاهها،ولكن وعلى الرغم من كل ذلك يبقى تأثير العوامل الداخلية األعمق أث ار على
نجاح تجربة التحول الديمقراطي الفلسطيني ،التي بدأت مبشرة في بداية عهدها ،ألن نجاح تلك التجربة

يبقى ق ار ار فلسطينيا يستطيع الفلسطينيون فقط تحقيقه والوقوف في وجه أية عقبات خارجية تحول دونه.

وعليه فإن تعزيز حقوق المرأة جزء ال يتج أز من حقوق اإلنسان والديموقراطية والتنمية ،وبالتالي من
الضروري النظر في السياق السياسي السائد ،بغية فهم المعيقات والتحديات ،التي تواجه تحقيق المساواة
بين الجنسين ،بما فيها الذرائع التي تستخدمها السلطة لتأجيل تنفيذ – أو إهمال -التزامها بشأن حماية
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حقوق المرأة وتفعليها ،وعلى الرغم من إدخال تعديالت على عدد من القوانين المتعلقة بأوضاع وحقوق

المرأة في المجتمع الفلسطيني ،كقانون االنتخابات ،على سبيل المثال ،إال أن ذلك جاء بعد مطالبات
متكررة وحمالت ضغط قادتها الحركة النسوية خالل السنوات األولى لتشكيل السلطة الوطنية الفلسطينية،

وما تالها من سنوات .األمر الذي يعني ،أنه لم تكن هناك نية رسمية لدى السلطة لتضمين مبدأ المساواة
الذي نص عليه القانون األساس وم ـن قب ـله وثيقـ ـة إع ـالن االستقالل في الج ـزائر ،وأن أي تغيي ـر من

الم ـتوقع أن تمارس ـه السلطة في العم ـليـة التشريعية والقضائية  ،يحتاج إلى ضغوط ،سواء كانت خارجية أو

داخلية ،أو نتيجة لقضية أثارت الرأي العام ،فدفعت السلطة ،إلى اتخاذ تدابي ـ ـر س ـريع ـة وعشوائية لمعالجـ ـة

قض ـايا الرأي التي ق ـد يثيرها الشارع ووس ـائل اإلعـ ـالم.
إن أوضاع وحقوق المرأة الفلسطينية ،لم يزل يشوبها الكثير من الضبابية والغموض ،حتى من قبل بع ـض
المؤسسات النسوية والحقوقيـ ـة ،التي ال ت ـمتلك الجرأة الكافيـ ـة ،في م ـواجهـ ـة الم ـد األص ـولي ،الذي ينظر
إلى المرأة من منظور دورها اإلنجابي فقط ،وفي أحسن األحوال ،ممارسة بعض األدوار األخرى بشروط

قاسية وفي أضيق الحدود ومن وجهة نظره هو فقط.

سيناريوهات مستقبل حقوق المأرة:
ومن الممكن هنا رسم ثالثة سيناريوهات لمستقبل حقوق المرأة في ظل الوضع السياسي واالجتماعي

الحالي  .وهي:

المشرع وصانع القرار الفلسطيني:
 -6استمرار الضغط من قبل الحركة النسوية على
ّ
على الرغم من أن فلسطين ليست طرفا في أي من االتفاقيات الدولية وذلك بسبب عدم حصولها على

صفة الدولة التي تمكنها من المصادقة على هذه االتفاقيات ،إال أن القانون األساسي الفلسطيني يلزم
السلطة الفلسطينية باالنضمام إلى تلك االتفاقيات التي تحمي حقوق اإلنسان ،وعليه فإن السلطة الوطنية

الفلسطين ية ال يسعها إال أن تعمل بروح تلك االتفاقيات ،أضف إلى ذلك أن العديد من تلك االتفاقيات
أصبحت بمثابة ما يعرف بالعرف الدولي الذي ال يجوز ألحد مخالفته ،وهذا ما تعهدت به منظمة التحرير
الفلسطينية التي تشغل مقعد فلسطين في األمم المتحدة .من جانب آخر ،فإنه ال يمكن الحديث عن أثر
مباشر لالتفاقيات والمعاهدات الدولية على عملية تعزيز مشاركة المرأة الفلسطينية في الحياة السياسية
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تحديدا ،إال أن أثر تلك االتفاقيات هو أثر غير مباشر ،فمن جهة تتضمن تلك االتفاقيات نصوصا تعزز

من مبادئ المساواة والمشاركة وتعزز من دور المرأة في الحياة السياسية ،فتحض الدول على إدماج تلك
النصوص في تشريعاتها الداخلية ،ومن جهة أخرى تلزم الدول بعدم مخالفة أحكامها ،وبالتالي ال يجوز

لدولة أن تنص في تشريعاتها على ما يخالفه ،ومن ثم تعمل تلك االتفاقيات كدليل مرشد للتشريعات
المحلية لتقديم ضمانات كافية لحماية الحقوق لكل المواطنين ومن ضمنها حقوق المرأة .وتنقسم المعاهدات

الدولية من حيث الحماية القانونية لحقوق المرأة بين مجموعتين من االتفاقيات ،أما األولى فهي اتفاقيات

عامة تتضمن مواد تتعلق بمبدأ المساواة كاإلعالن العالمي للحقوق اإلنسان والعهد الدولي الخاص
بالحقوق المدنية والسياسية ،وأما الثانية فهي اتفاقيات خاصة تركز على حقوق معينة بالذات كاتفاقية

"السيداو" لسنة  6912مثال ،والتي حظيت بالعديد من جهود الحركة النسوية على مدار سنوات ما بعد
تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية ،بهدف إعمالها ودمجها في التشريعات والقوانين الفلسطينية ،من خالل

أدوات وقنوات مختلفة بعضها رسمي ،وبعضها غير رسمي من خالل مؤسسات المجتمع المدني عامة

والمؤسسات والمراكز النسوية على وجه الخصوص .ويعد الضغط على المشرع الفلسطيني ،الوسيلة
اإلستراتيجية التي استخدمتها وتستخدمها الحركة النسوية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة ،سواء
من خالل الحمالت التي تنفذها على صناع القرار وأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني أو من خالل

توعية وتثقيف النساء  ،خاصة النساء المنضويات في الفصائل واألحزاب السياسية المختلفة ،ليشكل
وعيهن الوسيلة األنجع في المطالبة بالحقوق أوال داخل األحزاب ،كمرحلة أولى ،ثم الضغط على

المؤسسات الحكومية ،بما فيها مؤسسة الرئاسة ،باتخاذ خطوات حقيقية لتعديل بعض بنود القوانين القائمة
بما يتالءم مع مبدأ المساواة بين المواطنين والمواطنات الذي نص عليه القانون األساس الفلسطيني،

والحق أن هذه اإلستراتيجية ،حققت بعض المكاسب التاريخية على األرض ،وفي نصوص بعض القوانين،
كما حدث في قانون االنتخابات ،لكنها أيضا تظل محكومة بما يسمح به المشرع ،وبما ال يتعارض بشكل
صريح مع الثقافة المجتمعية السائد ،حتى ال تضطر السلطة إلى الدخول في مواجهة مع المجتمع وثقافته

القبلية .وتلعب اإلرادة الذاتية للنساء وقدرتهن على التحشيد المجتمعي لجمهور النساء ومن يناصرهن دو ار
مهما في حجم ونوعية النجاح الذي يمكن أن يحققه استخدام هذه اإلستراتيجية.
-5

ٍ
بشكل مؤقت :
قبول الحركة النسوية بالتشريعات الموجودة والمعمول بها حالياً

من المؤكد أن وضع المرأة في الدساتير والتشريعات يعني تحديد موقع المرأة على خريطة المجتمع ألن
الدساتير والتشريعات هي التي تحدد شرعية الحقوق والواجبات والمسؤوليات كما تحدد عالقاتها بواقع
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ومستقبل المجتمع وموقعها من األطراف االجتماعية ،شركاء الحياة داخل المجتمع ،كما أنه من المؤكد أن

التشريعات الوطنية وآليات تنفيذها يجب أن تتحرك في ظل احترام حقوق اإلنسان والدعوة لعدم استباحتها

في حاالت عدم االستقرار أو التحوالت السياسية .لذلك فإن تحقيق المساواة في المجتمع وانصاف المرأة

وتمكينها من أداء دورها الوطني والمجتمعي هو مكأفاة للرجل والمرأة على حد سواء باعتبار أن العمل
النهضوي يتطلب شراكة حقيقية من الطرفين،وليس اقصاء أحدهما لحساب اآلخر.

إن جميع قوانين األحوال الشخصية على وجه الخصوص ،المعمول بها حاليا ،والمقترحة مستقبال من قبل

المؤسسة الرسمية ،لم تترجم مبدأ التزام الدولة بضمان التوفيق بين دور المرأة في األسرة ودورها في
المجتمع ولم تتضمن هذه القوانين الحماية القانونية لمساهمة المرأة في الحياة الزوجية ،كما يخلو الدستور

والتشريعات األخرى من تعريف مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص والعدل بين المرأة والرجل وتفتقر األحكام

القضائية لتفسير هذه المبادئ.

وعلى الرغم من اإليمان الكبير الذي تحمله الناشطات النسويات بقضية حقوق المرأة باعتبارها قضية
مجتمعية ،ومدخال لتحقيق تنمية وتقدم المجتمع ،واستعدادهن للخوض في معارك سياسية واجتماعية ،من

أجل توسيع وترسيخ قناعات صناع القرار الفلسطيني اإليجابية نحو حقوق المرأة باعتبارها حقوق إنسان،

غير أنهن في كثير من األحيان ،يواجهن هجوما شرسا ضد أفكارهن وآرائهن ،تصل إلى حد التكفير ،أو

الخروج عن الدين،خاصة في ظل االنقسام الفلسطيني الذي عكس نفسه على مجمل تفاصيل الحياة

الفلسطينية وأهمها تعطيل المجلس التشريعي عن أداء عمله .وغالبا ما ال تتخذ المؤسسات الرسمية موقفا
حازما من االتهامات التي توجه للناشطات من االتجاه الليبرالي من قبل حركة حماس المسيطرة على
قطاع غزة والتي ما فتئت تتكرر بين فينة و أخرى عبر قنوات تبدو أنها غير رسمية ،لكنها تعبر عن هوية
رسمية مثل المساجد وداخل أروقة بعض الو ازرات .إن هذه السياسة التي تبدو من وجهة نظر الباحثة

ممنهجة ،تجعل بعض الناشطات يتخوفن من امكانية المس بذواتهن أو عائالتهن ،فيحجمن عن االستمرار
في الذهاب إلى أقصى مطالبهن ،ويكتفين ،بما يمكن تحقيقيه ،في ظل موازيين القوى السياسية
واالجتماعية التي تحكم المجتمع الفلسطيني ،والتي ال تختلف في – غالبتها -عن ممارسة الدعم الدعائي

واإلعالمي ،دون اتخاذ خطوات فعلية على األرض.

وبعد االنتخابات الثانية وحدوث االنقسام السياسي والداخلي الفلسطيني ،تفاقمت أوضاع المرأة الفلسطينية

سوءا ،وكانت قضية الوضع القانوني للمرأة الفلسطينية من خالل اصدار جملة من التشريعات في ظل

وجود منظومتين قانونيتين في الضفة والقطاع محل تجاذب سياسي حاد ،أدى إلى استمرار تدهور الحالة
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القانونية والتشريعية في األراضي الفلسطينية في ظل االنقسام ،حيث تم سن وتعديل قوانين من قبل كتلة

"اإلصالح والتغيير" التابعة لحركة حماس المسيطرة على قطاع غزة ،واصدار ق اررات بقانون عن الرئيس
محمود عباس في الضفة الغربية ،والتي من شأنها تعزيز حالة االنقسام وكان يجب الشروع في مراجعة
التشريعات والق اررات التي صدرت أثناء االنقسام وتعيد صياغة المنظومة القانونية وفق مرجعية القانون
األساسي الذي قبلته جميع الكتل البرلمانية عندما قررت خوض االنتخابات النيابية عام  .5001وهذا

يتطلب العمل من أجل تنفيذ بنود المصالحة الوطنية التي وقعت عليها جميع القوى والفعاليات في القاهرة،
بما يساهم في إعادة بناء المؤسسات الوطنية الفلسطينية وفي مقدمتها المجلس الوطني بصورة ديمقراطية

على طريق إعادة بناء م .ت.ف كمعبر عن الهوية الوطنية الفلسطينية الجامعة في مواجهة االحتالل ومن

اجل ضمان حقوق الشعب الفلسطيني بكل أطيافه السياسية واالجتماعية

إن االستمرار في هذه الحالة يؤدي بالضرورة إلى تعميق االنقسام ويساهم في تقويض الوحدة القانونية
والتشريعية الفلسطينية ،ويعيد األمور إلى مرحلة ما قبل اقامة السلطة الفلسطينية عام  ،99التي اتسمت

بغياب منظومة تشريعية وقانونية واحدة
-3

االكتفاء بوثيقة حقوق المرأة ،باعتبارها وثيقة مرجعية للحركة النسوية:

الشك أن وثيقة حقوق المرأة ،تعد مكسبا للمرأة الفلسطينية ،بكل أطيافها وألوانها ،وقد ناضلت النساء عبر
سنوات طويلة من أجل أن تأخذ هذه الوثيقة حقها في الوجود وفي التجاور مع وثائق وطنية ومجتمعية

تحولت إلى إرث ثقافي مهم ،وحاضر في المراجعات السياسية واالجتماعية التي تثار بين وقت وآخر.

والحق أن الوثيقة ،خاصة بعد إجراء الكثير من التعديالت عليها في الفترة التي تلت صدورها ،وبمشاركة

قطاعات واسعة من النساء عبر دفع األحزاب والفصائل السياسية المختلفة لتوضيح موقفها من الوثيقة،

أحرزت نجاحا نتطلع إلى توسيعه وتأكيده بشكل مستمر من خالل تدريب وتأهيل قيادات نسوية واعدة
حول كيفية تفعيل بنود الوثيقة على المستويين الرسمي والشعبي.

إن المجتمع الفلسطيني ،على الرغم من وجود نزوع نحو امكانية تقبل المرأة باعتبارها مواطنا مساويا للرجل

في كثير من الحقوق والواجبات ،لكن تبقى لديه بعض التحفظات التي يتمسك بها بشكل قوي ،نتيجة

عمليات التنشئة االجتماعية والسياسية التي تعتبر المرأة مخلوقا بحاجة إلى الرعاية والحماية ،وهو إرث
تاريخي ،عبر عن نفسه في الكثير من المواقف واالتجاهات التي اتخذتها الحكومة واألحزاب والفصائل،

سواء كان ذلك بوعي مقصود ،أو بطريقة غير واعية وهي مسألة بعيدة.
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لذلك ربما يصبح من الحكمة التي تفرضها النظرة التقليدية السائدة وانعدام موازين القوى االجتماعية،

والهيمنة الذكورية على مجمل فعاليتنا السياسية والتشريعية والحياتية أن نحافظ على بقاء الوثيقة حاضرة

في الفعل االجتماعي حتى تتمكن من استنهاض همم وطاقات المجتمع من أجل التحرر المجتمعي

كمدخل حقيقي للتحرر السياسي وتحقيق التقدم الذي تنشده المرأة من أجل كينونتها ومن أجل مجتمعها.

ربما لكل ذلك .ترى الباحثة أن مستقبل حقوق المرأة ،في حال بقيت التشريعات الحالية دون تغيير ،قد

يتراجع إلى الخلف ،في ظل انكشاف النساء بعد غياب مؤسسات السلطة ،ومجمل التحوالت األخرى التي
يشهدها المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة ،وفي المحيط العربي المجاور الذي يشهد

صعودا كبي ار لحركات اإلسالم السياسي  ،وبعض التنظيمات األصولية المتشددة ،التي تطالب وتعمل على

عودة المرأة إلى البيت ،باعتباره مكانها الطبيعي وأن أي تغيير ط أر على أوضاع المرأة العربية  ،إنما هو
تغيير زائف وغير أصيل ،استند على ثقافة غربية ،هدفها استعماري ،يسعى إلى إلغاء هويتها اإلسالمية.
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خالصة ونتائج الدراسة:
تلعب التشريعات والقوانين دو ار رئيسا وفاعال في تحقيق مواطنة النساء ،من خالل اعتمادها مبدأ المساواة
بين الجنسين ،كشرط أساس لبناء ديموقراطية حقيقية ،غير أن اإلمعان في األحوال القانونية للمرأة
الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة ،يكشف عن وجود فارق واضح بين التشريعات والواقع الملموس،
الذي تعيشه المرأة ،وكذلك التعارض داخل المنظومة القانونية ،من خالل التعارض بين القانون األساس

الذي ساوى بين النساء والرجال ،وبين التشريعات والقوانين األخرى كقوانين األحوال الشخصية والعقوبات

واالنتخابات ،التي تقوم على أساس التمييز بين الجنسين وليس المساواة ،مضافا إلى ذلك التذبذب في
السياسات التشريعية ،الناتجة عن عدم تفعيل اإللتزام باالتفاقيات الدولية ،ومنها اتفاقية التمييز ،في القوانين

والتشريعات الوطنية.

ولعل التردد في تبني رؤية جريئة وواضحة لمكانة المرأة في مجتمعنا الفلسطيني ،شكل عائقا واضحا،

خالل السنوات ،التي جرت فيها الدراسة ،في إحداث تقدم مجتمعي ،وهو ما انعكس سلبا على واقع وحقوق
المرأة الفلسطينية ،وقاد إلى غياب وجود تشريعات عادلة تنتهج المساواة والعدالة ،األمر الذي نتج عنه

ضعف تواجد المرأة في السلطة ومراكز اتخاذ وصنع القرار ،و في المجلس التشريعي والمجالس البلدية.

إن انجاز تغيير جذري في أوضاع المرأة وحقوقها ،ال يمكن أن يتحقق بنظرة تعميمية أو تجزيئية ،بل
يحتاج إلى تبني رؤية شاملة ومتكاملة ،ال تقتصر على دور السلطة الوطنية ،بل تستند أيضا على

مؤسسات العمل األهلي ،وفي المقدمة منها المنظمات النسوية والحقوقية .كما البد من توافر مناخ سياسي
يتمتع في ظله ،األفراد والجماعات ،نساء ورجاال بحق المواطنة الكاملة دون تمييز.

إن بناء مجتمع فلسطيني ،ديموقرطي ،قائم على تحقيق الحرية والمساواة والعدالة والتنمية ،يمر حتما
بالنهوض بحقوق المرأة ،وتعزيز مشاركتها في الحياة السياسية والعامة ،خاصة من خالل تدعيم المساواة

في التشريعات األسرية ،واحداث آليات لحماية حقوق المرأة ،وتأمين تكافؤ الفرص بين الجنسين في هياكل

السلطة ومواقع صنع القرار.
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وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات تمحورت في التالي:
أوالً النتائج:

 -6ضعف اإلرادة السياسية في بلورة تشريعات وقوانين تقوم على مبدأ المساواة في الحقوق
والمساواة أمام القانون.

 -5غياب التقاليد الديموقراطية ،وهيمنة الحزب الواحد ،تجاو ار مع الهيمنة القبلية والعشائرية،
تحول دون تمتع النساء بالمواطنة الكاملة.

 -1تخلو التشريعات والقوانين الحالية من أية بنود تجرم التمييز ضد المرأة ،سواء في الحياة
السياسية أو العامة ،أو في مجال العمل.

 -9إن التقدم في مجال النهوض بحقوق المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين ،يرتبط بتعزيز مفهوم
المواطنة ،ومحاربة البنى االجتماعية التقليدية ،التي تتسم بالعشائرية والقبلية ،والتي من شأنها
أن تعمل على تعزيز االتجاهات األبوية في المجتمع والسياسة.

 -2إن التحدي الرئيس ،الذي يعترض تغيير التشريعات والقوانين المجحفة بحق النساء ،لتصبح
أكثر مراعاة للنوع االجتماعي ،يتمثل في سيادة خطاب ثيوقرطي ،وصعود القوى السياسية

واالجتماعية الدينية المحافظة.

 -1اتخاذ بعض الخطوات اإليجابية ،وادخال تعديالت على بعض القوانين مثل قانون االنتخابات،

جاء نتيجة ضغوط سياسية ونسوية  ،وليس التزاما بمحاربة التمييز ضد المرأة في التشريعات
والقوانين.

 -2ال تعد قضية المساواة بين الجنسين ،أولوية سياسية أو اجتماعية ،بحجة أن هناك قضايا
أخرى ،تفوقها أهمية ،كانعدام االستقرار المجتمعي ،على الرغم من أن موضوع المرأة ،يمكن
بسهولة أن يقود إلى حالة من عدم االستقرار.
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ثانياً التوصيات:
-6

ضرورة إجراء تغييرات جوهرية على التشريعات والقوانين المتعلقة بالمرأة ،بحيث ال

-5

مواءمة التشريعات والقوانين المتعلقة بالمرأة مع اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز

-1

إعمال االتفاقية في التقاضي أمام المحاكم الوطنية ،وانشاء هياكل مؤسسية مستقلة

تتعارض مع القانون األساس ،ووثيقة إعالن االستقالل ،والمعايير الدولية لحقوق اإلنسان.

ضد المرأة.

ومتخصصة في مراقبة احترام تطبيق االتفاقية ،تكون لها صالحية تحري الشكاوى،

المتعلقة بالحقوق المنصوص عليها في االتفاقية.
-9

تنقية التشريعات والقوانين ،خاصة قوانين األسرة ،من كل شكل من أشكال التمييز ضد

-2

تأسيس محاكم دستورية ،قادرة على الطعن في دستورية القوانين ،التي تميز ضد المرأة،

-1

تفعيل مبدأ مسؤولية السلطة في حماية النساء من العنف بجميع أشكاله وفي مقدمتها

-2

المرأة ،واتخاذ التدابير اإليجابية ،التي تضمن تنفيذ هذه القوانين.

ما يتيح للحركة النسوية في إقامة دعاوى ضد القوانين التمييزية ،والطعن في دستوريتها.

العنف القانوني.

تعزيز خطاب نسوي تقدمي حول قضايا المرأة.
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مراجع الدراسة:
أوالً :الكتب:
 -6أبراش .د .إبراهيم ،تاريخ الفكر السياسي  ،بابل للطباعة والنشر والتوزيع ،الرباط ،دون طبعة،
.6999

 -5أبو هنود .حسين ،تقرير حول التشريعات وآلية سنها في السلطة الوطنية الفلسطينية ،الهيئة
الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن.6999 ،

 -1األزعر .محمد خالد ،النظام السياسي والتحول الديموقراطي في فلسطين ،رام اهلل ،مواطن ،ط،6
-9

تشرين أول.6991 ،

بدوي .د .بدوي ،أصول الفكر السياسي والنظريات والمذاهب السياسية الكبرى ،دار النهضة

العربية ،القاهرة.6920 ،

 -2البرغوثي .مروان ،األداء التشريعي والرقابي والسياسي للمجلس التشريعي الفلسطيني (-6991
 ،)5001بيروت ،مركز دراسات الوحدة العربية ،سبتمبر .5060

 -1تراكي .ليزا ،وضعية المرأة الفلسطينية-دراسات وتقارير ،دراسة حول أهمية مفهوم النوع
االجتماعي في التنمية البشرية .مفتاح ،رام اهلل ،مجلد .5،6992

 -2جاد .إصالح ،المرأة الفلسطينية :الوضع الراهن – المرأة والسياسة ،جامعة بيرزيت ،معهد
دراسات التنمية ،دون سنة نشر.

 -8جاد .إصالح ،مفهوم الدور السياسي الرسمي وغير الرسمي في وضعية المرأة الفلسطينية

دراسات وتقارير ،المجلد األول ،المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديموقراطية (

-9

مفتاح) ،القدس.5001 ،

الجرباوي .علي ،البنية القانونية والتحول الديموقراطي في فلسطين ،مواطن ،رام اهلل.6998 ،

 -60الجرف .طعمة ،نظرية الدولة والمبادئ العامة لألنظمة السياسية ونظم الحكم ،دراسة مقارنة،
-66

دار النهضة العربية ،القاهرة .6928

الجمل .د .يحيى ،األنظمة السياسية المعاصرة ،دار النهضة العربية ،بيروت ،د ط ،د ت.
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 -65حسين .سريدة عبد ،الحقوق السياسية والعامة للمرأة الفلسطينية من خالل النظر إلى المواد

( )2.8.9.62من اتفاقية التمييز ،في وضعية المرأة الفلسطينية :دراسات وتقارير ،مركز المرأة
لإلرشاد القانوني واالجتماعي ،رام اهلل.5006 ،

 -61الحمدوني .الحبيب ،شقير.حفيظة ،حقوق اإلنسان للنساء بين االعتراف الدولي وتحفظات الدول
العربية ،مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان ،القاهرة.5008 ،

 -69حوسو .عصمت ،الجندر :األبعاد االجتماعية والثقافية ،دار الشروق للنشر والتوزيع ،رام اهلل،
.5009

 -62الخطيب .د .نعمان أحمد ،الوجيز في النظم السياسية ،عمان ،مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع،
.6999

 -61الراميني .عزت ،المجلس التشريعي طبيعة عمله ودوره وعالقته بالمواطن ،مركز الدفاع عن
الحريات،القدس ،ط.6998 ،6

 -62السبع .عماد ،أزمة المجتمع السياسي الفلسطيني في أزمة الحزب السياسي الفلسطيني ،مؤتمر
مواطن ،6992 /6/59 ،مواطن ،رام اهلل.6991 ، ،

 -68شحادة .نهضة  ،المرأة والقضاة والقانون  ،مواطن ،رام اهلل .5009 ،
 -69شحاذة .رجا ،في مؤتمر رام اهلل األول عشر سنوات على وجود السلطة الفلسطينية :تقييم
التجربة ورؤية المستقبل ،رام اهلل -62 -69 ،آذار .5002

 -50الشقاقي .خليل ،التحول نحو الديموقراطية :عملية السالم والبناء الوطني واالنتخابات ،نابلس،
مركز البحوث والدراسات الفلسطينية.6991 ،

 -56الصالح .نبيل ،فصل السلطات ،المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديموقراطية(مواطن).6992 ،
 -55صايغ  .يزيد ،الكفاح المسلح والبحث عن الدولة ،بيروت ،مؤسسة الدراسات الفلسطينية.5001 ،

 -51طوقان .طارق ،تقرير حول الالمركزية والحكم المحلي في فلسطين ،الهيئة المستقلة لحقوق
المواطن ،رام اهلل.5006 ،

 -59عبيدات .سناء أحمد ،األعمال التشريعية الصادرة عن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية،
مواطن ،ط.5005 ،6

 -52عودة .عدنان ،النظام االنتخابي الفلسطيني وتأثيره على النظام السياسي والحزبي ،المركز
الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية ،رام اهلل ،مارس .5009
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 -51قاسم .د.أمين ،الديموقراطية ونظام الدولة :قراءة في الوقائع الفلسطينية ،بحث مقدم لورشة عمل
حول حقوق اإلنسان والديموقراطية ،جامعة النجاح الوطنية ،نابلس.6992 ،

-52

قريع .أحمد ،التجربة الحكومية في ظل النظام السياسي الفلسطيني ،بيروت ،المؤسسة العربية

للدراسات والنشر.5008 ،

 -58كيفوريكيان .نادرة ،العالقة بين المرأة والقانون في (نحو المساواة :المرأة الفلسطينية والقانون)،
.6992

 -59متولي .د.عبد الحميد ،وآخرون ،القانون الدستوري والنظم السياسية.6919،
 -10مجدالني .د .أحمد ،المجلس التشريعي  :الواقع والطموح ،منتدى أبحاث السياسات االجتماعية
واالقتصادية في فلسطين ،بيرزيت ،تشرين أول .5005

 -16مجدالني .د.أحمد ،عودة .طالب ،دراسة تحليلية حول أثر النظام االنتخابي على تركيبة المجلس
التشريعي القادم ،رام اهلل ،مواطن.5009 ،

 -15المجلس التشريعي الفلسطيني ،كتاب القوانين ،5002-6981:رام اهلل ،منشورات الدائرة
اإلعالمية ،دون تاريخ.

 -11محمد .جبريل ،الوالء المدني مقابل الوالء العضوي دراسة لحالة الحكم في فلسطين ،المركز
-19

الفلسطيني لتعميم الديمقراطية وتنمية المجتمع بانوراما ،رام اهلل ،نيسان .5002

محيسن .تيسير ،حال المرأة الفلسطينية في قطاع غزة في المعوقات التي تواجه النساء

للمشاركة في صنع القرار السياسي واالجتماعي ،جمعية الدراسات النسوية التنموية الفلسطينية،
غزة ،أكتوبر .5009

 -12المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان :المجلس التشريعي الفلسطيني ،تقييم األداء خالل دورتي
االنعقاد األولى والثانية ،مارس  6991ومارس .6998

 -11المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان ،الوضع القانوني للمرأة الفلسطينية في منظومة قانون األحوال
الشخصية ،ديسمبر .5001

 -12مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي ،بحث نقدي لمدى تحسس القوانين الفلسطينية المتعلقة
بالصحة للنوع االجتماعي ومدى انسجامها مع المواثيق والعهود الدولية .رام اهلل.5002 ،

 -18مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي ،نحو المساواة :المرأة الفلسطينية والقانون ،رام اهلل،
دون طبعة ،تموز .6992
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 -19مسعد  .نيفين ،حقوق المرأة ،أعمال الندوة اإلقليمية حول سبل تفعيل اتفاقية القضاء على كافة
أشكال التمييز ضد المرأة ،بيروت 52 -51 ،يناير .5009

 -90المعهد العربي لحقوق اإلنسان ،المرأة العربية ...الوضع القانوني واالجتماعي ،تونس.6991 ،
 -96الملتقى المدني ،التحول الديموقراطي في فلسطين ،القدس.5001 ،

 -95نشوان .كارم ،مكانة ووضعية المرأة العاملة في التشريعات الفلسطينية ،مركز الديموقراطية
وحقوق العاملين ،غزة.5060 ،

 -91هالل .جميل ،النظام السياسي الفلسطيني بعد أوسلو ،مؤسسة الدراسات الفلسطينية و مواطن،
رام اهلل.6998 ،

 -99يعقوب .نصر ،األعرج .حسين ،سهيل خليلة :التجربة الفلسطينية في البلديات المستحدثة،
الملتقى الفكري العربي ،القدس.5006 ،

ثانياً :التقارير والدوريات:
أوالً التقارير الوطنية:
 .6المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان ،ورقة موقف حول إصالحات السلطة الوطنية الفلسطينية55 ،
يونيو ،5005

 .5التقرير الوطني للمرأة الفلسطينية ،الخاص بتطبيق منهاج عمل بيجين.
 .1اإلست ارتيجية الوطنية للمرأة الفلسطينية.
.9
.2

سودة وثيقة المبادئ للحملة الوطنية لقانون األسرة الفلسطيني ،وثيقة للتداول الدولي 5 ،تشرين

األول .6999

المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان ،وقائع الندوة حول المرأة الفلسطينية واالنتخابات ،غزة6992 ،

 .1الملتقى الفكري العربي :التحول الديموقراطي في فلسطين،التقرير العام ،القدس.6999 ،

 .2لجنة الطالبات في الكتلة اإلسالمية ،في جامعة بيرزيت  ،المرأة العربية ومؤامرة العلمانيات ،وثيقة
وزعت في جامعة بيرزيت.6998/1/8 ،

 .8الملتقى الفكري العربي .التحول الديموقراطي في فلسطين ،التقرير العام ( ،)5القدس ،أيار
.5000
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 .9حرب .حرب ،تأثير النظام االنتخابي على األداء الرقابي للمجلس التشريعي ،الهيئة المستقلة
لحقوق المواطن ،سلسلة التقارير القانونية ،رقم  ،56رام اهلل.5009،

 .60إسماعيل .دنيا األمل ،المشاركة السياسية للمرأة في المجتمع المدني من منظور جندري ،ورقة

عمل مقدمة لمؤتمر " حال المجتمع المدني في فلسطيني" ،مركز دراسات المجتمع المدني1 ،

ديسمبر .5009

 .66الجرباوي .علي ،حول االنتخابات الفلسطينية العامة :مراجعة نقدية للرؤى الفلسطينية المتباينة،
مجلة السياسة الدولية ،السنة  ،16العدد  ،650إبريل .6992

 .65مسودة وثيقة المباديء للحملة الوطنية لقانون األسرة الفلسطيني ،وثيقة للتداول الدولي 5 ،تشرين
األول .6999

 .61المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان :انتخابات مجالس الهيئات المحلية ،مايو .5002
 .69جريدة األيام ،مقابلة خاصة مع عزمي الشعبي ،بتاريخ .5006 /6 /61
 .62جريدة الشعب اليومية ،بتاريخ .5005 /2/8

 .61جريدة الوقائع الفلسطينية ،العدد السادس عشر 10 ،يناير .6992

 .62جريدة الوقائع الفلسطينية ،المرسوم الرئاسي رقم (  )6لسنة .6999
 .68الوقائع الفلسطينية ،المرسوم رقم ( )2لسنة .6992
 .69جريدة الوقائع الفلسطينية.6999 ،

 .50جريدة الوقائع الفلسطينية :العدد الرابع.6992/2/1 ،
ثانياً :التقارير الدولية:
 -6األمم المتحدة ،اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة.

 -5وثيقة األمم المتحدة رقم ،E/6999/92،A/29/612المقدمة للمجلس االقتصادي واالجتماعي
التابع لألمم المتحدة بجلسته الخامسة والخمسون والمنعقدة في في 59تموز /يوليو .5000

 -1األمم المتحدة ،اإلعالن الصادر عن المؤتمر العالمي الرابع للمرأة في بكين ،الصين.6992 ،

 -9األمم المتحدة ،التمييز ضد المرأة ،االتفاقية واللجنة ،صحيفة وقائع رقم  ،55دون طبعة ،دون سنة
نشر.

 -2األمم المتحدة ،اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة.
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 -1وثيقة األمم المتحدة رقم ،E/6999/92،A/29/612المقدمة للمجلس االقتصادي واالجتماعي
التابع لألمم المتحدة بجلسته الخامسة والخمسون والمنعقدة في في 59تموز /يوليو .5000

 -2األمم المتحدة :اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا ،األوضاع االجتماعية واالقتصادية
للمرأة الفلسطينية (.)5009 -6990

 -8اإلسكوا .مبادئ توجيهية من أجل تعميم قضايا النوع االجتماعي وتعزيز فعالية آليات النهوض
بالمرأة ،األمم المتحدة ،نيويورك.5002 ،

ثالثاً :االتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني واالسرائليي:
 -6اتفاقية إعالن المبادئ حول ترتيبات الحكومة الذاتية االنتقالية ،منظمة التحرير الفلسطينية،دائرة
شؤون المفاوضات.
 -5االتفاقية اإلسرائيلية الفلسطينية المرحلية حول الضفة الغربية وقطاع غزة ،واشنطن.6992 ،

 -1االتفاق المرحلي بين إسرائيل ومنظمة التحرير على توسيع الحكم الذاتي الفلسطيني في الضفة
الغربية ،طابا.6992/9/59 ،

رابعاً :القوانين والتشريعات:
 .6القانون األساس للسلطة الوطنية الفلسطينية ،المعدل ،لسنة .5001
 .5قانون السلطة القضائية رقم ( ،)6لسنة .5005
 .1قانون السلطة القضائية رقم ( )6لسنة .5005

 .9مجموعة التشريعات الفلسطينية  ،6991 -6999المجلد األول ،ديوان الفتوى والتشريع.
 .2الوقائع الفلسطينية ،العدد التاسع واألربعون ،يونيو .5009

 .1الوقائع الفلسطينية ،العدد الخامس والخمسون ،يونيو .5002
 .2قانون التعليم العالي رقم ( ،)66لسنة .6998

 .8قانون الصحة العامة رقم (  ،)50لسنة .5009

 .9قانون التأمينات االجتماعية رقم ( ،)1لسنة .5001
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 .60قانون العمل رقم ( ،)2لسنة .5000

 .66قانون تقاعد القطاع العام رقم ( ،)2لسنة .5002
 .65قانون التأمين والمعاشات لقوى األمن الفلسطيني ،رقم ( )61لسنة .5009
 .61قانون الخدمة في قوى األمن الفلسطينية ،رقم ( )8لسنة .5002
 .69قانون المخابرات العامة ،رقم ( ،)62لسنة .5002

 .62قانون االستثمار الفلسطيني ،رقم ( ،)6لسنة .6998

خامساً :مواقع االنترنت:
 -6كمال األسطل www.k-astal.com
 -5موقع المجلس التشريعي الفلسطيني ،على االنترنت www.plc.gov.ps
 -1ميثاق األمم المتحدة

www.un.org

http://www.arab-hdr.org/publications/other/ahdr/ahdr.pdf -9
 -2معهد الحقوق  ،جامعة بيرزيت www.lawcenter.birzait.edu

سادساً :المقابالت:
 -6مقابلة مع مير طاقم شوؤن المرأة في غزة ،نادية أبو نحلة ،بتاريخ .5065/1/62

 -5مقابلة مع عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ،ونائب رئيس االتحاد العام للمرأة الفلسطيني ،آمال
حمد ،بتاريخ .5065/8/69

 -1مقابلة مع مدير مركز األبحاث واالستشارات القانونية للمرأة  ،زينب الغنيمي ،بتاريخ
.5065/8/50

 -9مقابلة مع مدير مؤسسة فلسطينيات في رام اهلل ،وفاء عبد الرحمن ،بتاريخ .5065/9/51

 -2مقابلة مع العضو السابق للمجلس التشريعي عن دائرة نابلس ،وعضو األمانة العامة التحاد المرأة
الفلسطينية ،دالل سالمة ،بتاريخ .5065/65/5
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الق اررات الخاصة بالمرأة التي صدرت عن الرئيس الفلسطيني في الفترة من  4991وحتى 5002
م

القرار
.1

جهة اإلصدار

مالحظات

قرار رقم ( )3لسنة 1991بشأن تشكيل الرئيس الراحل ياسر
اللجنة الوطنية الفلسطينية للتحضير عرفات
للمؤتمر الدولي الرابع للمرأة الذي عقد

في بكين
.2

قرار رقم ( )14لسنة  1991بشأن تعيين الرئيس الراحل ياسر
الدكتورة سعاد أديب العامري

.3

عرفات

قرار رقم ( )141لسنة  1991بشان الرئيس الراحل ياسر
تعيين األخت سالفة حجاوي

.1

عرفات

قرار رقم ( )92لسنة  1991بشأن تعيين الرئيس الراحل ياسر
السيدة آمال كامل اإلمام

.1

عرفات

قرار رقم ( )174لسنة  1991بشأن الرئيس الراحل ياسر
تعيين األستاذة سلوى كمال الصايغ

.6

قرار رقم ( )179لسنة  1991بشأن الرئيس الراحل ياسر
تعيين السيدة زينب عبد الفتاح الغنيمي

.7

عرفات
عرفات

قرار رقم ( )111لسنة  1991بشأن الرئيس الراحل ياسر عضو المكتب
تعيين السيدة زهيرة أحمد بدوي كمال

عرفات

السياسي لحزب فدا
في حينه

.1

قرار رقم ( )196لسنة  1991بشأن الرئيس الراحل ياسر

.9

قرار رقم ( )191لسنة  1991بشأن الرئيس الراحل ياسر رئيس االتحاد العام

تعيين السيدة نجاة مصطفى العريضي

تعيين السيدة نجالء عادل محمد ياسين

عرفات
عرفات

 .14قرار رقم ( )219لسنة  1991بشأن الرئيس الراحل ياسر
عرفات

تعيين السيدة أمل محمود الصالح
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للمرأة الفلسطينية

 .11قرار رقم ( )226لسنة  1991بشأن الرئيس الراحل ياسر ابنة ٍ
كل من الشهيد
عرفات

تعيين السيدة حنان خليل الوزير

خليل الوزير ووزيرة

الشؤون االجتماعية

في حينه انتصار
الوزير
 .12قرار رقم ( )212لسنة  1991بشأن الرئيس الراحل ياسر
عرفات

تعيين السيدة رنا حكم بلعاوي

 .13قرار رقم ( )31لسنة  1996بشأن تعيين الرئيس الراحل ياسر
السيدة إلهام أحمد خليل عبد القادر

عرفات

 .11قرار رقم ( )13لسنة  1996بشأن تعيين الرئيس الراحل ياسر ابنة حكم بلعاوي
عرفات

السيدة رنا حكم بلعاوي

سفير فلسطين في
تونس

 .11قرار رقم ( )16لسنة  1996بشأن تعيين الرئيس الراحل ياسر
عرفات

السيدة هند حقي الحسيني

 .16قرار رقم ( )11لسنة  1996بشأن تعيين
السيدة اعتدال عوض عايش

 .17قرار رقم ( )11لسنة  1996بشأن تعيين الرئيس الراحل ياسر
عرفات

السيدة زينب عبد السالم حبش

 .11قرار رقم ( )16لسنة  1996بشأن تعيين الرئيس الراحل ياسر
السيدة الدكتورة ليليان محمود فيض

عرفات

 .19قرار رقم ( )19لسنة  1996بشأن تعيين الرئيس الراحل ياسر
عرفات

السيدة رندة خليل أبو غزالة

 .24قرار رقم ( )97لسنة  1996بشأن ترفيع الرئيس الراحل ياسر ابنة وزير المالية في
اآلنسة عبلة محمد زهدي النشاشيبي

عرفات

 .21قرار رقم ( )21لسنة  1997بشأن تعيين الرئيس الراحل ياسر
عرفات

السيدة رئيسة خليل الطيبي

 .22قرار رقم ( )21لسنة  1997بشأن تعيين الرئيس الراحل ياسر
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حينه

عرفات

السيدة ليلى منصور جمال

 .23قرار رقم ( )33لسنة  1997بشأن تعيين الرئيس الراحل ياسر
عرفات

السيدة زاهدة مفيد عبده

 .21قرار رقم ( )16لسنة  1997بشأن تعيين الرئيس الراحل ياسر
عرفات

السيدة لوسيا توفيق حجازي

 .21قرار رقم ( )64لسنة  1997بشأن تعيين الرئيس الراحل ياسر
عرفات

السيدة زينب إبراهيم الوزير

 .26قرار رقم ( )71لسنة  1997بشأن تعيين الرئيس الراحل ياسر
عرفات

السيدة كليمانص قسطندي خوري

 .27قرار رقم ( )76لسنة  1997بشأن تعيين الرئيس الراحل ياسر
عرفات

السيدة إنعام عبد الهادي

 .21قرار رقم ( )91لسنة  1997بشأن تعيين الرئيس الراحل ياسر
عرفات

الدكتورة محمد األغا

 .29قرار رقم ( )16لسنة  1991بشأن تعيين الرئيس الراحل ياسر
عرفات

السيدة هدال صبحي األيوبي

 .34قرار رقم ( )19لسنة  1991بشأن تعيين الرئيس الراحل ياسر
عرفات

السيدة رحاب العيساوي

 .31قرار رقم ( )1لسنة  1999بشأن تعيين الرئيس الراحل ياسر
عرفات

السيدة لطيفة إبراهيم الحواري

 .32قرار رقم ( )12لسنة  1999بشأن تعيين الرئيس الراحل ياسر
عرفات

السيدة هيفاء فهمي األغا

 .33قرار رقم ( )1لسنة  2444بشأن تعيين الرئيس الراحل ياسر
عرفات

السيدة منى ميسرة بسيسو

 .31قرار رقم ( )34لسنة  2444بشأن تعيين الرئيس الراحل ياسر
عرفات

السيدة فلاير كامل بسيسو

 .31قرار رقم ( )31لسنة  2442بشأن تعيين الرئيس الراحل ياسر
عرفات

السيدة عروبة علي البرغوثي
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 .36قرار رقم ( )24لسنة  2442بشأن تعيين الرئيس الراحل ياسر
عرفات

السيدة ريما محمد كيالني

 .37قرار رقم ( )23لسنة  2442بشأن تعيين الرئيس الراحل ياسر
عرفات

زينب إبراهيم الوزير

 .31قرار رقم ( )36لسنة  2442بشأن تعيين الرئيس الراحل ياسر
السيدة رنة يوسف مصطفى بامية

عرفات

 .39قرار رقم ( )13لسنة  2442بشأن تعيين الرئيس ياسر عرفات
عدالة إبراهيم أبو ستة

 .14قرار رقم ( )11لسنة  2442بشأن تعيين الرئيس ياسر عرفات
جنين رؤوف حنا البنا

 .11قرار رقم ( )2لسنة  2443بشأن تعيين الرئيس ياسر عرفات
مي الصراف

 .12قرار رقم ( )6لسنة  2443بشأن تعيين الرئيس ياسر عرفات
انتصار وليد علي الجرباوي

 .13قرار رقم ( )1لسنة  2443بشأن تعيين الرئيس ياسر عرفات
السيدة سلوى رشيد أبو خفرة

 .11قرار رقم ( )9لسنة  2443بشأن تعيين الرئيس ياسرعرفات
نجالء عادل محمد ياسين

 .11قرار رقم () لسنة2443
السيدة اينيجيليا عالونة

بشأن تعيين الرئيس ياسر عرفات

 .16قرار رقم ( ) لسنة  2443بشأن تعيين الرئيس ياسر عرفات
السيدة رغدة هشام سليم فراج

 .17قرار رقم ( )23لسنة  2443بشأن تعيين الرئيس ياسر عرفات
السيدة نهاية نقلة

 .11قرار رقم ( )31لسنة  2443بشأن تعيين الرئيس ياسر عرفات
السيدة عنان خليل األضبرة

 .19قرار رقم ( )37لسنة  2443بشأن ترفيع الرئيس ياسر عرفات
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السيدة الدكتورة حنان خليل الوزير
 .14قرار رقم ( )79لسنة  2443بشأن ترقية الرئيس ياسر عرفات
السيدة ثريا عبد المجيد عبد السالم

 .11قرار رقم ( )141لسنة  2443بشأن الرئيس ياسر عرفات
ترفيع السيدة عبير محمد الوحيدي

 .12قرار رقم ( )111لسنة  2443بشأن الرئيس عرفات
ترفيع السيدة هدى محمود حمودة

 .13قرار رقم ( )117لسنة  2443بشأن الرئيس عرفات
ترفيع السيدة نبيلة أحمد عيسي

 .11قرار رقم ( )133لسنة  2443بشأن الرئيس ياسر عرفات
ترفيع السيدة آمال محمد الرشيدي

 .11قرار رقم ( )21لسنة  2441بشأن تعيين الرئيس ياسر عرفات
السيدة فدوى محمد البرغوثي

 .16قرار رقم ( )11لسنة  2441بشأن ترفيع الرئيس ياسر عرفات
السادة هناء عوني محمد أبو رمضان،

عماد سليم حسين شعث

 .17قرار رقم ( )13لسنة  2441بشأن تعيين الرئيس عرفات
السيدة سلوى كايد غنام

 .11قرار رقم (  )17لسنة  2441بشأن الرئيس ياسر عرفات
ترفيع السيدة ربيحة دياب حسين حمدان

 .19قرار رقم ( )61لسنة  2441بشأن ترفيع الرئيس ياسر عرفات
السيدة هند علي أحمد الخالدي

 .64قرار رقم ( )11لسنة  2441بشأن ترفيع الرئيس عرفات
السيدة نجاة مصطفى رفاعي

العريضي
 .61قرار رقم ( )91لسنة  2441بشأن تعيين
السيدة هناء عون الشوا
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 .62قرار رقم ( )146لسنة  2441بشأن
ترفيع السيدة ناديا أحمد رشيد الخياط
 .63قرار رقم ( )112لسنة  2441بشأن
ترفيع السيدتين  -1نعمة عبد الرحمن

عوض -2 ،أمل محمود صالح

 .61قرار رقم ( )113لسنة  2441بشأن
ترفيع السيدة أسماء محمود األفغاني

 .61قرار رقم ( )176لسنة  2441بشأن
ترفيع السيدة رسمية يوسف مصطفى

عودة

 .66قرار رقم ( )197لسنة  2441بشأن
ترفيع السيدة رئيسة خليل الطيبي

 .67قرار رقم ( )21لسنة  2441بشأن ترقية
السيدة مريم حسن علي عويتي
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الق اررات التي صدرت عن الحكومة الفلسطينية الخاصة بالمرأة
م

القرار
.1

قرار

جهة اإلصدار
رقم

()2

لسنة

 2441وزير العمل

باألعمال الخطرة أو الشاقة التي

يحظر تشغيل النساء فيها
.2

.3

قرار رقم ( )219لسنة  2441مجلس الوزراء
باعتبار يوم المرأة العالمي عيداً

وطنياً

قرار رقم ( 49/12/11م .و/أ .ق) مجلس الوزراء
لسنة 2441
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مالحظات

الق اررات التي أصدرتها الحكومة والتي تخص عموم المواطنين والمواطنات،
ولها تأثير خاص على المرأة

م

القرار
.1

قرار رقم ( )27لسنة  2443مجلس الوزراء
بإقرار

المحلية
.1

جهة اإلصدار
إجراء

االنتخابات

قرار رقم (  )14لسنة  2441مجلس الوزراء
بالالئحة التنفيذية للقانون رقم

( )3لسنة  1999بشأن حقوق
المعاقين

.6

قرار رقم ( )131لسنة  2441مجلس الوزراء

.7

قرار رقم ( )132لسنة  2441مجلس الوزراء

.1

قرار رقم ( )113لسنة  2441مجلس الوزراء

بإجراء االنتخابات المحلية

بشأن إعداد سجل الناخبين

بإجراء انتخابات في مجالس

الهيئات المحلية
.9

قرار رقم ( )171لسنة  2441مجلس الوزراء
بتسجيل الناخبين لالنتخابات

المحلية
.14

قرار رقم ( )179لسنة  2441مجلس الوزراء
بتسجيل الناخبين لالنتخابات

المحلية
.11

قرار رقم ( )114لسنة  2441مجلس الوزراء
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مالحظات

بتنظيم

عملية

التسجيل

لالنتخابات المحلية
.12

قرار رقم ( )111لسنة  2441مجلس الوزراء
بإجراء

االنتخابات

المنظمات غير الحكومية

في
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اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار الجمعية العامة
لألمم المتحدة  480/41المؤرخ في  48كانون األول/ديسمبر 4999

تاريخ بدء النفاذ 4 :أيلول/سبتمبر  ،4984وفقا ألحكام المادة )4( 59
إن الدول األطراف في هذه االتفاقية،

إذ تلحظ أن ميثاق األمم المتحدة يؤكد من جديد اإليمان بحقوق اإلنسان األساسية ،وبكرامة الفرد وقدره،

وبتساوي الرجل والمرأة في الحقوق،

واذ تلحظ أن اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان يؤكد مبدأ عدم جواز التمييز ،ويعلن أن جميع الناس يولدون

أح ار ار ومتساوين في الكرامة والحقوق ،وأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في

اإلعالن المذكور ،دون أي تمييز ،بما في ذلك التمييز القائم على الجنس،

واذ تلحظ أن على الدول األطراف في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق اإلنسان واجب ضمان مساواة
الرجل والمرأة في حق التمتع بجميع الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية،

واذ تأخذ بعين االعتبار االتفاقيات الدولية المعقودة برعاية األمم المتحدة والوكاالت المتخصصة ،التي
تشجع مساواة الرجل والمرأة في الحقوق،

واذ تلحظ أيضا الق اررات واإلعالنات والتوصيات التي اعتمدتها األمم المتحدة والوكاالت المتخصصة،

للنهوض بمساواة الرجل والمرأة في الحقوق،

واذ يساورها القلق ،مع ذلك ،ألنه ال يزال هناك ،على الرغم من تلك الصكوك المختلفة ،تمييز واسع

النطاق ضد المرأة،

واذ تشير إلى أن التمييز ضد المرأة يشكل انتهاكا لمبدأي المساواة في الحقوق واحترام كرامة اإلنسان،
ويعد عقبة أمام مشاركة المرأة ،على قدم المساواة مع الرجل ،في حياة بلدهما السياسية واالجتماعية
واالقتصادية والثقافية ،ويعوق نمو رخاء المجتمع واألسرة ،ويزيد من صعوبة التنمية الكاملة إلمكانات

المرأة في خدمة بلدها والبشرية،

واذ يساورها القلق ،وهى ترى النساء ،في حاالت الفقر ،ال ينلن إال أدنى نصيب من الغذاء والصحة

والتعليم والتدريب وفرص العمالة والحاجات األخرى،
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واذ تؤمن بأن إقامة النظام االقتصادي الدولي الجديد ،القائم على اإلنصاف والعدل ،سيسهم إسهاما بار از

في النهوض بالمساواة بين الرجل والمرأة،

واذ تنوه بأنه البد من استئصال شأفة الفصل العنصري وجميع أشكال العنصرية والتمييز العنصري

واالستعمار واالستعمار الجديد والعدوان واالحتالل األجنبي والسيطرة األجنبية والتدخل في الشؤون الداخلية

للدول إذا أريد للرجال والنساء أن يتمتعوا بحقوقهم تمتعا كامال،

واذ تجزم بأن من شأن تعزيز السلم واألمن الدوليين ،وتخفيف حدة التوتر الدولي ،وتبادل التعاون فيما بين
جميع الدول بغض النظر عن نظمها االجتماعية واالقتصادية ،ونزع السالح العام وال سيما نزع السالح

النووي في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة ،وتثبيت مبادئ العدل والمساواة والمنفعة المتبادلة في العالقات

بين البلدان ،واعمال حق الشعوب الواقعة تحت السيطرة األجنبية واالستعمارية واالحتالل األجنبي في
تقرير المصير واالستقالل ،وكذلك من شأن احترام السيادة الوطنية والسالمة اإلقليمية ،النهوض بالتقدم

االجتماعي والتنمية ،واإلسهام ،نتيجة لذلك في تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة،

وايمانا منها بأن التنمية التامة والكاملة ألي بلد ،ورفاهية العالم ،وقضية السلم ،تتطلب جميعا مشاركة
المرأة ،على قدم المساواة مع الرجل ،أقصى مشاركة ممكنة في جميع الميادين،

واذ تضع نصب عينيها دور المرأة العظيم في رفاه األسرة وفى تنمية المجتمع ،الذي لم يعترف به حتى
اآلن على نحو كامل ،واألهمية االجتماعية لألمومة ولدور الوالدين كليهما في األسرة وفى تنشئة األطفال،

واذ تدرك أن دور المرأة في اإلنجاب ال يجوز أن يكون أساسا للتمييز بل إن تنشئة األطفال تتطلب بدال

من ذلك تقاسم المسؤولية بين الرجل والمرأة والمجتمع ككل،

واذ تدرك أن تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة يتطلب إحداث تغيير في الدور التقليدي للرجل
وكذلك في دور المرأة في المجتمع واألسرة،

وقد عقدت العزم على تنفيذ المبادئ الواردة في إعالن القضاء على التمييز ضد المرأة ،وعلى أن تتخذ،

لهذا الغرض ،التدابير التي يتطلبها القضاء على هذا التمييز بجميع أشكاله ومظاهره،
قد اتفقت على ما يلي:

الجزء األول
المادة 1

ألغراض هذه االتفاقية يعنى مصطلح "التمييز ضد المرأة" أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس

الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه ،توهين أو إحباط االعتراف للمرأة بحقوق اإلنسان والحريات األساسية
في الميادين السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر ،أو توهين أو
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إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها ،بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة

بينها وبين الرجل.

المادة 2

تشجب الدول األطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة ،وتتفق على أن تنتهج ،بكل الوسائل المناسبة
ودون إبطاء ،سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة ،وتحقيقا لذلك تتعهد بالقيام بما يلي:

(أ) إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة األخرى ،إذا لم يكن
هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى اآلن ،وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خالل التشريع وغيره من

الوسائل المناسبة،

(ب) اتخاذ المناسب من التدابير ،تشريعية وغير تشريعية ،بما في ذلك ما يناسب من جزاءات ،لحظر كل
تمييز ضد المرأة،

(ج) فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل ،وضمان الحماية الفعالة للمرأة ،عن
طريق المحاكم ذات االختصاص والمؤسسات العامة األخرى في البلد ،من أي عمل تمييزي،

(د) االمتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة ،وكفالة تصرف السلطات
والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا االلتزام؛

(هـ) اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو
مؤسسة،

(و) اتخاذ جميع التدابير المناسبة ،بما في ذلك التشريعي منها ،لتغيير أو إبطال القائم من القوانين
واألنظمة واألعراف والممارسات التي تشكل تميي از ضد المرأة،

(ي) إلغاء جميع األحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تميي از ضد المرأة.
المادة 3

تتخذ الدول األطراف في جميع الميادين ،وال سيما الميادين السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية،

كل التدابير المناسبة ،بما في ذلك التشريعي منها ،لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين .وذلك لتضمن لها
ممارسة حقوق اإلنسان والحريات األساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل.
المادة 1

 .1ال يعتبر اتخاذ الدول األطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل

والم رأة تميي از بالمعنى الذي تأخذ به هذه االتفاقية ،ولكنه يجب أال يستتبع ،على أي نحو ،اإلبقاء على
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معايير غير متكافئة أو منفصلة ،كما يجب وقف العمل بهذه التدابير متى تحققت أهداف التكافؤ في

الفرص والمعاملة.

 .2ال يعتبر اتخاذ الدول األطراف تدابير خاصة تستهدف حماية األمومة ،بما في ذلك تلك التدابير الواردة
في هذه االتفاقية ،إجراء تمييزيا.

المادة 1

تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق ما يلي:

(أ) تغيير األنماط االجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة ،بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات
العرفية وكل الممارسات األخرى القائمة على االعتقاد بكون أي من الجنسين أدنى أو أعلى من اآلخر ،أو
على أدوار نمطية للرجل والمرأة،

(ب) كفالة تضمين التربية العائلية فهما سليما لألمومة بوصفها وظيفة اجتماعية ،االعتراف بكون تنشئة
األطفال وتربيتهم مسؤولية مشتركة بين األبوين على أن يكون مفهوما أن مصلحة األطفال هي االعتبار

األساسي في جميع الحاالت

المادة 6

تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة ،بما في ذلك التشريعي منها ،لمكافحة جميع أشكال االتجار
بالمرأة واستغالل بغاء المرأة.

الجزء الثاني
المادة 7

تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة

للبلد ،وبوجه خاص تكفل للمرأة ،على قدم المساواة مع الرجل ،الحق في:

(أ) التصويت في جميع االنتخابات واالستفتاءات العامة ،واألهلية لالنتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب
أعضاؤها باالقتراع العام،

(ب) المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفى تنفيذ هذه السياسة ،وفى شغل الوظائف العامة ،وتأدية
جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية،

(ج) المشاركة في أية منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية للبلد.
المادة 1

تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة ،على قدم المساواة مع الرجل ،ودون أي تمييز،

فرصة تمثيل حكومتها على المستوى الدولي واالشتراك في أعمال المنظمات الدولية.
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المادة 9
 .1تمنح الدول األط ارف المرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجل في اكتساب جنسيتها أو تغييرها أو االحتفاظ
بها .وتضمن بوجه خاص أال يترتب على الزواج من أجنبي ،أو على تغيير الزوج لجنسيته أثناء الزواج،
أن تتغير تلقائيا جنسية الزوجة ،أو أن تصبح بال جنسية ،أو أن تفرض عليها جنسية الزوج.

 .2تمنح الدول األطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما.
الجزء الثالث
المادة 14

تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل لها حقوقا مساوية
لحقوق الرجل في ميدان التربية ،وبوجه خاص لكي تكفل ،على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:

(أ) شروط متساوية في التوجيه الوظيفي والمهني ،وااللتحاق بالدراسات والحصول على الدرجات العلمية
في المؤسسات التعليمية على اختالف فئاتها ،في المناطق الريفية والحضرية على السواء ،وتكون هذه

المساواة مكفولة في مرحلة الحضانة وفى التعليم العام والتقني والمهني والتعليم التقني العالي ،وكذلك في

جميع أنواع التدريب المهني،

(ب) التساوي في المناهج الدراسية ،وفى االمتحانات ،وفى مستويات مؤهالت المدرسين ،وفى نوعية
المرافق والمعدات الدراسية،

(ج) القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة في جميع مراحل التعليم بجميع أشكاله،
عن طريق تشجيع التعليم المختلط ،وغيره من أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف ،وال سيما

عن طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعليم،
(د) التساوي في فرص الحصول على المنح واإلعانات الدراسية األخرى،

(هـ) التساوي في فرص اإلفادة من برامج مواصلة التعليم ،بما في ذلك برامج تعليم الكبار ومحو األمية

الوظيفي ،وال سيما البرامج التي تهدف إلى التعجيل بقدر اإلمكان بتضييق أي فجوة في التعليم قائمة بين

الرجل والمرأة،

(و) خفض معدالت ترك الطالبات الدراسة ،وتنظيم برامج للفتيات والنساء الالئى تركن المدرسة قبل
األوان،

(ز) التساوي في فرص المشاركة النشطة في األلعاب الرياضية والتربية البدنية،
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(ح) إمكانية الحصول على معلومات تربوية محددة تساعد على كفالة صحة األسر ورفاهها ،بما في ذلك
المعلومات واإلرشادات التي تتناول تنظيم األسرة.

المادة 11
 .1تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي
تكفل لها ،على أساس المساواة بين الرجل والمرأة ،نفس الحقوق وال سيما:

(أ) الحق في العمل بوصفه حقا ثابتا لجميع البشر،

(ب) الحق في التمتع بنفس فرص العمالة ،بما في ذلك تطبيق معايير اختيار واحدة في شؤون االستخدام،

(ج) الحق في حرية اختيار المهنة ونوع العمل ،والحق في الترقية واألمن على العمل وفى جميع مزايا
وشروط الخدمة ،والحق في تلقى التدريب واعادة التدريب المهني ،بما في ذلك التلمذة الحرفية والتدريب

المهني المتقدم والتدريب المتكرر،

(د) الحق في المساواة في األجر ،بما في ذلك االستحقاقات ،والحق في المساواة في المعاملة فيما يتعلق
بالعمل ذي القيمة المساوية ،وكذلك المساواة في المعاملة في تقييم نوعية العمل،

(هـ) الحق في الضمان االجتماعي ،وال سيما في حاالت التقاعد والبطالة والمرض والعجز والشيخوخة
وغير ذلك من حاالت عدم األهلية للعمل ،وكذلك الحق في إجازة مدفوعة األجر،

(و) الحق في الوقاية الصحية وسالمة ظروف العمل ،بما في ذلك حماية وظيفة اإلنجاب.

 .2توخيا لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو األمومة ،ضمانا لحقها الفعلي في العمل ،تتخذ الدول
األطراف التدابير المناسبة:

(أ) لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة األمومة والتمييز في الفصل من العمل على أساس
الحالة الزوجية ،مع فرض جزاءات على المخالفين،

(ب) إلدخال نظام إجازة األمومة المدفوعة األجر أو المشفوعة بمزايا اجتماعية مماثلة دون فقدان للعمل
السابق أو لألقدمية أو للعالوات االجتماعية،

(ج) لتشجيع توفير الخدمات االجتماعية المساندة الالزمة لتمكين الوالدين من الجمع بين االلتزامات

العائلية وبين مسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة ،وال سيما عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية

شبكة من مرافق رعاية األطفال،

(د) لتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في األعمال التي يثبت أنها مؤذية لها.
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 .3يجب أن تستعرض التشريعات الوقائية المتصلة بالمسائل المشمولة بهذه المادة استعراضا دوريا في
ضوء المعرفة العلمية والتكنولوجية ،وأن يتم تنقيحها أو إلغاؤها أو توسيع نطاقها حسب االقتضاء.

المادة 12

 .1تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية
الصحية من أجل أن تضمن لها ،على أساس المساواة بين الرجل والمرأة ،الحصول على خدمات الرعاية

الصحية ،بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتنظيم األسرة.

 .2بالرغم من أحكام الفقرة  1من هذه المادة تكفل الدول األطراف للمرأة خدمات مناسبة فيما يتعلق
بالحمل والوالدة وفترة ما بعد الوالدة ،موفرة لها خدمات مجانية عند االقتضاء ،وكذلك تغذية كافية أثناء

الحمل والرضاعة.

المادة 13

تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المجاالت األخرى للحياة

االقتصادية واالجتماعية لكي تكفل لها ،على أساس المساواة بين الرجل والمرأة نفس الحقوق ،والسيما:
(أ) الحق في االستحقاقات العائلية،

(ب) الحق في الحصول على القروض المصرفية ،والرهون العقارية وغير ذلك من أشكال االئتمان المالي،
(ج) الحق في االشتراك في األنشطة الترويحية واأللعاب الرياضية وفى جميع جوانب الحياة الثقافية.
المادة 11

 .1تضع الدول األطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية ،واألدوار الهامة التي
تؤديها في توفير أسباب البقاء اقتصاديا ألسرتها ،بما في ذلك عملها في قطاعات االقتصاد غير النقدية،

وتتخذ جميع التدابير المناسبة لكفالة تطبيق أحكام هذه االتفاقية على المرأة في المناطق الريفية.

 .2تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية لكي
تكفل لها ،على أساس المساواة بين الرجل والمرأة ،أن تشارك في التنمية الريفية وتستفيد منها ،وتكفل

للريفية بوجه خاص الحق في:

(أ) المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط اإلنمائي على جميع المستويات،

(ب) الوصول إلى تسهيالت العناية الصحية المالئمة ،بما في ذلك المعلومات والنصائح والخدمات
المتعلقة بتنظيم األسرة،
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(ج) االستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان االجتماعي،

(د) الحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم ،الرسمي وغير الرسمي ،بما في ذلك ما يتصل منه بمحو
األمية الوظيفي ،وكذلك التمتع خصوصا بكافة الخدمات المجتمعية واإلرشادية ،وذلك لتحقيق زيادة كفاءتها

التقنية،

(هـ) تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصول على فرص اقتصادية مكافئة لفرص
الرجل عن طريق العمل لدى الغير أو العمل لحسابهن الخاص،

(و) المشاركة في جميع األنشطة المجتمعية،

(ز) فرصة الحصول على االئتمانات والقروض الزراعية ،وتسهيالت التسويق ،والتكنولوجيا المناسبة،
والمساواة في المعاملة في مشاريع إصالح األراضي واإلصالح الزراعي وكذلك في مشاريع التوطين

الريفي،

(ح) التمتع بظروف معيشية مالئمة ،وال سيما فيما يتعلق باإلسكان والمرافق الصحية واإلمداد بالكهرباء
والماء ،والنقل ،والمواصالت.

الجزء الرابع
المادة 11

 .1تعترف الدول األطراف للمرأة بالمساواة مع الرجل أمام القانون.

 .2تمنح الدول األطراف المرأة ،في الشئون المدنية ،أهلية قانونية مماثلة ألهلية الرجل ،وتساوى بينها
وبينه في فرص ممارسة تلك األهلية .وتكفل للمرأة ،بوجه خاص ،حقوقا مساوية لحقوق الرجل في إبرام

العقود وادارة الممتلكات ،وتعاملهما على قدم المساواة في جميع مراحل اإلجراءات القضائية.

 .3تتفق الدول األطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي يكون لها أثر
قانوني يستهدف الحد من األهلية القانونية للمرأة باطلة والغية.

 .1تمنح الدول األطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة األشخاص وحرية

اختيار محل سكناهم واقامتهم.

المادة 16

 .1تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة األمور المتعلقة
بالزواج والعالقات العائلية ،وبوجه خاص تضمن ،على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:

(أ) نفس الحق في عقد الزواج،

(ب) نفس الحق في حرية اختيار الزوج ،وفى عدم عقد الزواج إال برضاها الحر الكامل،
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(ج) نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه،

(ح) نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين ،بغض النظر عن حالتهما الزوجية ،في األمور المتعلقة
بأطفالهما وفى جميع األحوال ،يكون لمصلحة األطفال االعتبار األول،

(هـ) نفس الحقوق في أن تقرر ،بحرية وبإدراك للنتائج ،عدد أطفالها والفاصل بين الطفل والذي يليه ،وفى
الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق،

(د) نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالوالية والقوامة والوصاية على األطفال وتبنيهم ،أو ما شابه
ذلك من األعراف ،حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني ،وفى جميع األحوال يكون لمصلحة

األطفال االعتبار األول،

(ز) نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة ،بما في ذلك الحق في اختيار إسم األسرة والمهنة ونوع العمل،
(ح) نفس الحقوق لكال الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات واإلشراف عليها وادارتها والتمتع بها
والتصرف فيها ،سواء بال مقابل أو مقابل عوض.

 .2ال يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي اثر قانوني ،وتتخذ جميع اإلجراءات الضرورية ،بما في ذلك
التشريعي منها ،لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أم ار إلزاميا.
الجزء الخامس
المادة 17

 .1من أجل دراسة التقدم المحرز في تنفيذه هذه االتفاقية ،تنشأ لجنة للقضاء على التمييز ضد المرأة

(يشار إليها فيما يلي باسم اللجنة) تتألف ،عند بدء نفاذ االتفاقية ،من ثمانية عشر خبي ار وبعد تصديق
الدولة الطرف الخامسة والثالثين عليها أو انضمامها إليها من ثالثة وعشرين خبي ار من ذوى المكانة
الخلقية الرفيعة والكفاءة العالية في الميدان الذي تنطبق عليه هذه االتفاقية ،تنتخبهم الدول األطراف من
بين مواطنيها ويعملون بصفتهم الشخصية ،مع إيالء االعتبار لمبدأ التوزيع الجغرافي العادل ولتمثيل

مختلف األشكال الحضارية وكذلك النظم القانونية الرئيسية.

 .2ينتخب أعضاء اللجنة باالقتراع السري من قائمة أشخاص ترشحهم الدول األطراف ولكل دولة طرف
أن ترشح شخصا واحدا من بين مواطنيها.

 .3يجرى االنتخاب األول بعد ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه االتفاقية ،وقبل ثالثة أشهر على األقل
من تاريخ كل انتخاب ،يوجه األمين العام لألمم المتحدة رسالة إلى الدول األطراف يدعوها فيها إلى تقديم

ترشيحاتها في غضون شهرين .ويعد األمين العام قائمة ألفبائية بجميع األشخاص المرشحين على هذا

النحو ،مع ذكر الدولة الطرف التي رشحت كال منهم ،ويبلغها إلى الدول األطراف.
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 .1تجرى انتخابات أعضاء اللجنة في اجتماع للدول األطراف يدعو إليه األمين العام في مقر األمم

المتحدة .وفى ذلك االجتماع ،الذي يشكل اشتراك ثلثي الدول األطراف فيه نصابا قانونيا له ،يكون
األشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم المرشحون الذين يحصلون على أكبر عدد من األصوات وعلى

أكثرية مطلقة من أصوات ممثلي الدول األطراف الحاضرين والمصوتين.

 .1ينتخب أعضاء اللجنة لفترة مدتها أربع سنوات .غير أن فترة تسعة من األعضاء المنتخبين في
االنتخاب األول تنقضي في نهاية فترة سنتين ،ويقوم رئيس اللجنة ،بعد االنتخاب األول فورا ،باختيار

أسماء هؤالء األعضاء التسعة بالقرعة.

 .6يجرى انتخاب أعضاء اللجنة اإلضافيين الخمسة وفقا ألحكام الفقرات  2و  3و  1من هذه المادة بعد
التصديق أو االنضمام الخامس والثالثين .وتنتهي والية اثنين من األعضاء اإلضافيين المنتخبين بهذه

المناسبة في نهاية فترة سنتين .ويتم اختيار اسميهما بالقرعة من قبل رئيس اللجنة.

 .7لملء الشواغر الطارئة ،تقوم الدولة الطرف التي كف خبيرها عن العمل كعضو في اللجنة بتعيين
خبير آخر من بين مواطنيها ،،رهنا بموافقة اللجنة.

 .1يتلقى أعضاء اللجنة ،بموافقة الجمعية العامة ،مكافآت تدفع من موارد األمم المتحدة باألحكام والشروط
التي تحددها الجمعية ،مع إيالء االعتبار ألهمية المسؤوليات المنوطة باللجنة.

 .9يوفر األمين العام لألمم المتحدة ما يلزم اللجنة من موظفين ومرافق لالضطالع بصورة فعالة
بالوظائف المنوطة بها بموجب هذه االتفاقية.

المادة 11

 .1تتعه د الدول األطراف بأن تقدم إلى األمين العام لألمم المتحدة ،تقري ار عما اتخذته من تدابير تشريعية

وقضائية وادارية وغيرها من أجل إنفاذ أحكام هذه االتفاقية وعن التقدم المحرز في هذا الصدد ،كيما تنظر

اللجنة في هذا التقرير وذلك:

(أ) في غضون سنة واحدة من بدء النفاذ بالنسبة للدولة المعنية،

(ب) وبعد ذلك كل أربع سنوات على األقل ،وكذلك كلما طلبت اللجنة ذلك،
 .2يجوز أن تبين التقارير العوامل والصعاب التي تؤثر على مدى الوفاء بااللتزامات المقررة في هذه

االتفاقية.

المادة 19

 .1تعتمد اللجنة النظام الداخلي الخاص بها.

 .2تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لفترة سنتين.
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المادة 24

 .1تجتمع اللجنة ،عادة ،مدى فترة ال تزيد على أسبوعين سنويا للنظر في التقارير المقدمة وفقا للمادة 11
من هذه االتفاقية.

 .2تعقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر األمم المتحدة أو في أي مكان مناسب آخر تحدده اللجنة.
المادة 21

 .1تقدم اللجنة تقري ار سنويا عن أعمالها إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة بواسطة المجلس االقتصادي
واالجتماعي ،ولها أن تقدم مقترحات وتوصيات عامة مبنية على دراسة التقارير والمعلومات الواردة من

الدول األطراف .وتدرج تلك المقترحات والتوصيات العامة في تقرير اللجنة مشفوعة بتعليقات الدول
األطراف ،إن وجدت.

 .2يحيل األمين العام تقارير اللجنة إلى لجنة مركز المرأة ،لغرض إعالمها.
المادة 22

يحق للوكاالت المتخصصة أن توفد من يمثلها لدى النظر في تنفيذ ما يقع في نطاق أعمالها من أحكام
هذه االتفاقية .وللجنة أن تدعو الوكاالت المتخصصة إلى تقديم تقارير عن تنفيذ االتفاقية في المجاالت

التي تقع في نطاق أعمالها.

الجزء السادس
المادة 23

ليس في هذه االتفاقية ما يمس أية أحكام تكون أكثر مواتاة لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة تكون واردة:
(أ) في تشريعات دولة طرف ما،

(ب) أو في أية اتفاقية أو معاهدة أو اتفاق دولي نافذ إزاء تلك الدولة.
المادة 21

تتعهد الدول األطراف باتخاذ جميع ما يلزم من تدابير على الصعيد الوطني تستهدف تحقيق اإلعمال

الكامل للحقوق المعترف بها في هذه االتفاقية،

المادة 21

 .1يكون التوقيع على هذه االتفاقية متاحا لجميع الدول.

 .2يسمى األمين العام لألمم المتحدة وديعا لهذه االتفاقية.

 .3تخضع هذه االتفاقية للتصديق .وتودع صكوك التصديق لدى األمين العام لألمم المتحدة.
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 .1يكون االنضمام إلى هذه االتفاقية متاحا لجميع الدول .ويقع االنضمام بإيداع صك انضمام لدى
األمين العام لألمم المتحدة.

المادة 26

 .1ألية دولة طرف ،في أي وقت ،أن تطلب إعادة النظر في هذه االتفاقية ،وذلك عن طريق إشعار
خطى يوجه إلى األمين العام لألمم المتحدة.

 .2تقرر الجمعية العامة لألمم المتحدة الخطوات التي تتخذ ،عند اللزوم ،إزاء مثل هذا الطلب.
المادة 27

 .1يبدأ نفاذ هذه االتفاقية في اليوم الثالثين الذي يلي تاريخ إيداع صك التصديق أو االنضمام العشرين
لدى األمين العام لألمم المتحدة.

 .2أما الدول التي تصدق هذه االتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو االنضمام العشرين
فيبدأ نفاذ االتفاقية إزاءها في اليوم الثالثين الذي يلي تاريخ إيداع هذه الدولة صك تصديقها أو انضمامها.
المادة 21

 .1يتلقى األمين العام لألمم المتحدة نص التحفظات التي تبديها الدول وقت التصديق أو االنضمام ،ويقوم
بتعميمها على جميع الدول.

 .2ال يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيا لموضوع هذه االتفاقية وغرضها.

 .3يجوز سحب التحفظات في أي وقت بتوجيه إشعار بهذا المعنى إلى األمين العام لألمم المتحدة ،الذي
يقوم عندئذ بإبالغ جميع الدول به .ويصبح هذا اإلشعار نافذ المفعول اعتبا ار من تاريخ تلقيه.
المادة 29

 .1يعرض للتحكيم أي خالف بين دولتين أو أكثر من الدول األطراف حول تفسير أو تطبيق هذه االتفاقية
ال يسوى عن طريق المفاوضات ،وذلك بناء على طلب واحدة من هذه الدول .فإذا لم يتمكن األطراف،

خالل ستة اشهر من تاريخ طلب التحكيم ،من الوصول إلى اتفاق على تنظيم أمر التحكيم ،جاز ألي من

أولئك األطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقا للنظام األساسي للمحكمة.

 .2ألية دولة طرف أن تعلن ،لدى توقيع هذه االتفاقية أو تصديقها أو االنضمام إليها ،أنها ال تعتبر نفسها

ملزمة بالفقرة  1من هذه المادة .وال تكون الدول األطراف األخرى ملزمة بتلك الفقرة إزاء أية دولة طرف
أبدت تحفظا من هذا القبيل.

 .3ألية دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة  2من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ متي شاءت بإشعار
توجهه إلى األمين العام لألمم المتحدة.
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المادة 34

تودع هذه االتفاقية ،التي تتساوى في الحجية نصوصها باألسبانية واإلنكليزية والروسية والصينية والعربية
والفرنسية لدى األمين العام لألمم المتحدة.

واثباتا لذلك ،قام الموقعون أدناه ،المفوضون حسب األصول ،بإمضاء هذه االتفاقية.

_______________________
* حقوق اإلنسان :مجموعة صكوك دولية ،المجلد األول ،األمم المتحدة ،نيويورك ،1993 ،رقم
المبيع ،A.94.XIV-Vol.1, Part 1ص .241
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وثيقة حقوق المرأة الفلسطينية

توطئة:
"إن دولة فلسطين هي للفلسطينيين أينما كانوا .فيها يطورون هويتهم الوطنية والثقافية ،ويتمتعون بالمساواة

الكاملة في الحقوق ،تصان فيها معتقداتهم الدينية والسياسية وكرامتهم اإلنسانية ،في ظل نظام ديمقراطي

برلماني يقوم على أساس حرية الرأي وحرية تكوين األحزاب ورعاية األغلبية حقوق األقلية واحترام األقلية

ق اررات األغلبية ،وعلى العدل االجتماعي والمساواة وعدم التمييز في الحقوق العامة على أساس العرق أو

الدين أو اللون أو بين المرأة والرجل.....".
وثيقة إعالن االستقالل

وضعت وثيقة إعالن االستقالل الصادرة عن منظمة التحرير الفلسطينية في العام  1911األسس والمبادئ

القانونية لبناء الدولة الفلسطينية ،وكان من بين أهم هذه األسس ،اعتمادها "مبدأ المساواة" كأحد الركائز
الرئيسية التي يجب أن تبنى عليها المنظومة القانونية الفلسطينية.
وبعد نشوء السلطة الوطنية الفلسطينية في العام  1991ونتيجة لتوقيع اتفاقية أوسلو ،وتسلمها صالحياتها

التشريعية .عمدت المرأة الفلسطينية ،وكانعكاس للدور التاريخي الذي مارسته وتمارسه على كافة األصعدة
النضالي منها والتنموي ،إلى ترسيخ مبدأ المساواة وعدم التمييز في الحقوق على أساس النوع االجتماعي.
وكان حصيلة هذا الجهد أن تم إعداد مجموعة من الوثائق التي تحمي أو تشير إلى ضرورة حماية حقوق

المرأة وعلى وجه الخصوص في الجانب التشريعي ،ومن أهم هذه الوثائق:
1.وثيقة حقوق المرأة الصادرة في العام  1993في مدينة القدس عن االتحاد العام للمرأة الفلسطينية،

والتي صادق عليها الرئيس أبو عمار رحمه اهلل.

وقد تضمنت هذه الوثيقة اإلشارة إلى ضرورة إرساء مبدأ المساواة بين المرأة والرجل واتخاذ كافة التدابير
الضرورية لتحقيق ذلك ،وعلى وجه الخصوص إجراء التعديالت التشريعية الالزمة.كما استعرضت الوثيقة
مجموعة من الحقوق التي شكلت في مجموعها مطالب المرأة ،وعلى وجه الخصوص في مجال الحقوق

السياسية ،والمدنية ،واالقتصادية واالجتماعية والثقافية ،كما ركزت الوثيقة على مجموعة الحقوق الصحية،

واألهلية القانونية للمرأة الفلسطينية ،وتطرقت كذلك لمطالب المرأة في مجال قانون األحوال الشخصية.
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2.وثيقة حقوق المرأة الصادرة في العام  2444عن االتحاد العام للمرأة الفلسطينية والمجموعة من المراكز

والمؤسسات النسوية ،والتي جاءت لتأكد على ما تضمنته وثيقة العام  .1993حيث تضمنت عددا من
المبادئ التي تشكل أسسا لترسيخ مبدأ المساواة بين المرأة والرجل.
3.وثيقة حقوق المرأة الصادرة في العام  ،2442والتي شكلت إضافة إلى الوثائق السابقة ،كما جاءت

لتأكد على كافة الحقوق والمبادئ التي تم تضمينها من خالل هذه الوثائق.

وقد كانت حصيلة هذا الجهد المبذول أن تم إرساء العديد من المبادئ القانونية الراعية لحقوق المرأة في

العديد من التشريعات الفلسطينية ،ولعل أهم وآخر هذه االنجازات هو التقدم الملحوظ الذي حققته المرأة

الفلسطينية على صعيد التشريعات الناظمة لالنتخابات ،وعلى وجه الخصوص ما تضمنه قانون
االنتخابات العامة.
المبــررات واألهـ ـ ــداف :بعد كل هذه الجهود المبذولة ،وبعد عمل كل الوثائق السابقة ،وتحقيق العديد من
االنجازات على صعيد إرساء المبادئ التي تحمي حقوق المرأة ،تأتي هذه الوثيقة ،والسؤال الذي قد يثور

هنا ،ما الهدف من إعداد هذه الوثيقة؟ وما هي الغاية التي من اجلها تم العمل على إعداد هذه الوثيقة؟
تأتي هذه الوثيقة في إطار تطوير واغناء الوثائق السابقة ،وهي بشكل خاص تهدف إلى:
 .1الحفاظ على الحقوق الوطنية للمرأة الفلسطينية ،لتثبيت ما تم انجازه ،والخروج بوثيقة حقوقية تلبي
احتياجات المرأة الفلسطينية على كافة األصعدة.

 .2اعتبار هذه الوثيقة كمرجع حكومي ملزم ،يتم االلتزام به لدى سن التشريعات الفلسطينية.

 .3تحقيق مبدأ المساواة في الحقوق كما نصت عليه كل المرجعيات والمرتكزات القانونية لهذه الوثيقة.
 .1دعم التزام الحكومة بتطبيق هذه الوثيقة وبالتعاون مع كافة الشركاء على جميع المستويات الرسمية
واألهلية.

المرتكزات والمرجعيات القانونية:
في صياغة هذه الوثيقة تم االعتماد على عدد من المرجعيات والمرتكزات القانونية ،وهي على النحو
التالي:
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 .1المواثيق الدولية:
على الرغم من الوضع القانوني الحالي لدولة فلسطين ،والذي ال يسمح لها باالنضمام إلى عضوية

المنظمات الدولية ،وبالتالي المصادقة على المواثيق واالتفاقات الدولية .إال أن المشرع الفلسطيني أعلن
صراحة ومن خالل نصوص القانون األساسي الفلسطيني رغبته في االلتزام بما تضمنته المواثيق
واالتفاقات الدولية ،وعلى وجه الخصوص ما تضمنته من نصوص تدعو إلى رعاية وحماية حقوق اإلنسان

بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص.

لذا كان من الضروري أن تتضمن هذه الوثيقة إشارة واضحة إلى ما نصت عليه المواثيق الدولية ،وذلك
لسببين:
األول :أن تعمل هذه الوثيقة على تشجيع صانع القرار الفلسطيني التبني واالنضمام إلى هذه االتفاقيات
الدولية وفي الفرصة األولى التي تتاح له.

الثاني :أن يراعي المشرع الفلسطيني عند وضعه للتشريعات المختلفة ما تضمنته هذه االتفاقيات الدولية.
عند صياغة هذه الوثيقة تم الرجوع إلى أهم المواثيق الدولية التي نجحت في وضع اإلطار العام لحقوق

المرأة على الصعيد الدولي ،والتي نجحت إلى حد كبير في أن تنشئ نهجا قانونيا دوليا تستنير به الدول

وتحذو حذوه في تشريعاتها الوطنية.
فكان من المناسب التطرق إلى بيان وتفصيل هذه المواثيق والمعاهدات الدولية في ثالثة منظمات دولية،
تشكل في مجموعها إطا ار قانونيا هاما لمشرعنا الفلسطيني ينبغي عليه مراعاته عند سنه لتشريعاتنا

الوطنية ،هذه المنظمات تمثلت في:
منظمة األمم المتحدةمنظمة العمل الدولية-منظمة العمل العربية

وبالنظر إلى الحقوق القانونية التي أدرجتها هذه المنظمات ،سنجد أنها قد انحصرت في ثالثة تصنيفات

موضوعية ،هي:
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الحقوق السياسيةالحقوق االجتماعية واالقتصاديةالحقوق المتعلقة باألهلية المدنية واألحوال الشخصية .2وثيقة إعالن االستقالل:
إن البنية التشريعية الفلسطينية باتجاهها العام مهيأة لتضمين قضايا المرأة في إطار من المساواة وعدم
التمييز في الحقوق بين المرأة والرجل .فقبل قيام السلطة الفلسطينية شكلت وثيقة إعالن االستقالل التي
أصدرها المجلس الوطني الفلسطيني في العام  1911في دورته التاسعة عشر في الجزائر ،أساسا دستوريا

مهما ،في إحقاق حقوق المرأة الفلسطينية.

وجاء فيها نصا "إن دولة فلسطين هي للفلسطينيين أينما كانوا .فيها يطورون هويتهم الوطنية والثقافية،
ويتمتعون بالمساواة الكاملة في الحقوق ،تصان فيها معتقداتهم الدينية والسياسية وكرامتهم اإلنسانية ،في

ظل نظام ديمقراطي برلماني يقوم على أساس حرية الرأي وحرية تكوين األحزاب ورعاية األغلبية حقوق
األقلية واحترام األقلية ق اررات األغلبية ،وعلى العدل االجتماعي والمساواة وعدم التمييز في الحقوق العامة

على أساس العرق أو الدين أو اللون أو بين المرأة والرجل ،في ظل دستور يؤمن سيادة القانون والقضاء

المستقل...".
من خالل هذا النص ،يتضح جليا أن هذه الوثيقة نصت على ضمان حقوق المرأة على قدم المساواة ،في

ظل نظام ديمقراطي برلماني ،تعددي .باإلضافة إلى تأكيدها على أن الناس سواء أمام القانون ،وعليه
يمكن القول أن وثيقة إعالن االستقالل رسمت اتجاها يقوم على أساس إنصاف المرأة انطالقا من شرعية

حقوق اإلنسان واالتفاقيات الدولية ذات الصلة.
 .3اإلطار الدستوري:
يشكل اإلطار الدستوري إحدى أهم المرجعيات القانونية الناظمة لحقوق المرأة الفلسطينية ،وعند الحديث

عن اإلطار الدستوري لحقوق المرأة ومن خالل هذه الوثيقة فإننا يجب أن نشير إلى أن هذا اإلطار يشمل
ما تضمنه القانون األساسي الفلسطيني الساري المفعول في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية ،إضافة
إلى ما تضمنته المسودة الثالثة لمشروع الدستور الفلسطيني.
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وهنا يمكن القول أن المشرع الفلسطيني قد اخذ بمبدأ المساواة بين الجنسين بشكل أكثر جدية ممن سبقه

من المشرعين في ظل األنظمة السياسية والقانونية المختلفة التي تعاقبت على حكم فلسطين .فحظر
التمييز بين الرجل والمرأة أمام القانون والقضاء ،فتنص المادة ( )9من القانون األساسي الفلسطيني على

أنه " :الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء ال تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو
الرأي السياسي أو اإلعاقة".
كما يجري في فلسطين العمل على إعداد دستور البالد ،وفي هذا اإلطار جاء في مسودة الدستور تحت

باب "الحقوق والحريات العامة" إعالنا للمساواة التامة بين الرجل والمرأة دون تمييز في الحقوق والحريات
كافة ،إذ تنص المادة ( )19من المسودة الثالثة على أنه" :كل الفلسطينيين سواء أمام القانون ،وهم
يتمتعون بالحقوق المدنية والسياسية ،ويتحملون الواجبات العامة دون ما فرق أو تمييز في ما بينهم بسبب

العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو اإلعاقة ،إن مصطلح الفلسطيني أو المواطن

حيثما يرد في الدستور يعني الذكر واألنثى".
وتنص المادة ( )24من ذات المسودة على أن "حقوق اإلنسان وحرياته األساسية ملزمة وواجبة االحترام،
وتعمل الدولة على كفالة الحقوق والحريات الدينية والمدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية

لكل المواطنين ،وتمتعهم بها على أساس مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص .ال يحرم شخص من حقوقه وحرياته
األساسية أو أهليته القانونية ألسباب سياسية".
 .1القوانين والتشريعات الفلسطينية:
في صياغة هذه الوثيقة تم الرجوع إلى معظم القوانين التي تم إصدارها في أراضي السلطة الوطنية

الفلسطينية ،ولغايات مراجعة هذه القوانين تم تقسيمها إلى عدد من المحاور ،وذلك على النحو التالي:
القوانين ضمن محور الحقوق االجتماعية والثقافية واالقتصادية.القوانين ضمن محور الحقوق السياسية والمدنية.القوانين ضمن محور الحماية الجزائية للمرأة.-القوانين ضمن محور األحوال الشخصية.
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إن هذه الوثيقة تتضمن عددا من الحقوق والمبادئ القانونية ،تشكل في جزء منها حقوقا تم انجازها على

مر التاريخ النضالي للمرأة الفلسطينية ،ولقد جاء النص عليها في هذه الوثيقة على اعتبار أنها تشكل
حقوقا مكتسبة للمرأة ال يجوز التراجع عنها أو إسقاطها عند إعادة الصياغة ألية وثيقة تشريعية كانت.

أما الجزء اآلخر من هذه الحقوق المضمنة في هذه الوثيقة ،ال زالت تشكل مطالبا للمرأة الفلسطينية على
طريق ترسيخ مبدأ المساواة على أساس النوع االجتماعي ،وقد ورد ذكرها هنا للتنبيه إليها وألخذها بعين

االعتبار من قبل المشرع الفلسطيني عند صياغته للتشريعات الفلسطينية الجديدة ،وستتظافر الجهود

النسائية الفلسطينية خالل الفترة القادمة للعمل على تحقيق هذه المطالب.
مضمون الوثيقة

لم يكن للمرأة الفلسطينية أن تسمو بوضعها القانوني الخاص دون أن تستند في مطالبها إلى منظومة

قانونية متكاملة ،ترتكز في مجملها على مجموعة من الثوابت والحقوق القانونية التي تحقق في مجموعها
نتائج ايجابية ،لتحقيق المساواة المطلقة بينها وبين الرجل ،حسب ما نصت عليه المواثيق واألعراف الدولية

والقانون األساسي الفلسطيني.

ووفقا لما ورد في الدراسات القانونية المسحية المتعلقة بوضع المرأة القانوني في المواثيق واألعراف الدولية،
والتنظيم الدستوري الفلسطيني ،والتشريعات الفلسطينية ،كان من المناسب أن ترد هذه الحقوق في حقول

قانونية منفصلة ،تحقق في مجموعها مرتكزات الحقوق العامة للمرأة الفلسطينية ،لتشكل في مجملها مطالب

شرعية ينبغي على المشرع الفلسطيني االهتداء بها عند ممارسته ألعماله التشريعية ،سواء تعلق األمر
بعمل السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية ،لنصل في النهاية إلى ضوابط قانونية عامة ،تساهم في

النهوض بالمستوى االجتماعي واالقتصادي والثقافي لمجتمعنا الفلسطيني ،وتخلق حالة من التوازن القانوني
بين الدور الهام الذي تمارسه المرأة الفلسطينية في مجتمعنا المعاصر ،وبين المكانة القانونية التي يجب

أن تكون عليها المرأة الفلسطينية في هذا المجال ،استنادا إلى قاعدة عدم المساس بالحقوق المكتسبة فيما
يتعلق بما تحصلت عليه المرأة الفلسطينية من حقوق.
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لكل ما تقدم تطالب المرأة الفلسطينية بالحفاظ وتحقيق الحقوق التالية:
أوال :الحقوق السياسية:
 .1يحق للمرأة الفلسطينية التصويت في جميع االنتخابات العامة في فلسطين ،سواء تعلق األمر
باالنتخابات الرئاسية أو التشريعية أو البلدية ،أو النقابية ،أو أية انتخابات يكون من شأنها تحديد

مالمح التنظيم القانوني في فلسطين.

 .2للمرأة الفلسطينية الحق في الترشح لجميع االنتخابات العامة في فلسطين أيا كان المنصب
القانوني الناشئ عنها ،وبشروط قانونية مساوية للشروط السارية على الرجل دونما تمييز.

 .3للمرأة الفلسطينية الحق المطلق في المشاركة في جميع االستفتاءات العامة في الدولة ،طالما أن
أثار هذه االستفتاءات ستمتد للرجل والمرأة على حد سواء.

 .1يحق للمرأة الفلسطينية تقلد جميع المناصب العامة في الدولة ،وممارسة جميع الصالحيات
القانونية المرتبطة بعمل هذه المناصب ،وذلك وفقا للحاجات والشروط القانونية والمهنية دونما
تمييز بينها وبين الرجل.

 .1تضمن تشريعات االنتخابات في فلسطين إدراج كوتا قانونية للنساء من بين المشرحين في كافة
االنتخابات في الدولة ،لضمان تمثيلهن بشكل فاعل وأساسي في المؤسسات التشريعية والتنفيذية

على حد سواء.

 .6للمرأة الفلسطينية الحق في تشكيل األحزاب السياسية واالنضمام إليها ،طالما أن تأسيسها جاء
موافقا لشروط التشكيل المنصوص عليها قانونا على أساس قاعدة عدم التمييز بين الرجل والمرأة.

 .7يحق للمرأة الفلسطينية المشاركة في جميع األنشطة السياسية على اختالف توجهاتها وأهدافها،
طالما أنها ال تتعارض مع مقتضيات المصلحة العامة واألمن الوطني دونما تمييز عن الرجل.

 .1تتمتع المرأة الفلسطينية بالحق في االحتفاظ بجنسيتها األصلية لدى زواجها من أجنبي ،أو
انفصالها عنه بانحالل رابطة الزوجية ،كما تتمتع بنفس الحق في حال تغيير الزوج لجنسيته أو

اكتسابه جنسية دولة أخرى.

 .9تتمتع المرأة الفلسطينية بكافة الحقوق والشروط المقررة للرجل فيما يتعلق باكتساب الجنسية أو
تغييرها أو االحتفاظ بها ،وال يترتب على زواجها من أجنبي أي مساس بجنسيتها أو بفرض جنسية

الزوج األجنبي عليها دون رضاها.
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 .14يحق ألبناء المرأة الفلسطينية المتزوجة من أجنبي الحصول على جنسية األم ،وذلك وفقا لشروط
ومتطلبات التجنس المقررة ألبناء الرجل الفلسطيني في النظام القانوني الفلسطيني.

 .11ال يجوز تأويل هذه الحقوق على نحو يسحب امتيا از منح للزوجة الفلسطينية سواء كان قضائيا أو
تشريعيا ،فيما يتعلق بحقها في طلب الحصول على جنسية زوجها األجنبي ،على أساس مبدأ عدم

المساس بالحقوق المكتسبة.
ثانيا :الحقوق االقتصادية واالجتماعية
 .1للمرأة الفلسطينية الحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية بما فيها المكافآت المالية دونما
تمييز بينها وبين الرجل ،على أن تتمتع بالحق في تساوي أجرها بالرجل لدى تساوي العمل بينهما.

 .2للمرأة الفلسطينية الحق في تلقي تدريب مهني يساعدها على حرية اختيار المهنة التي ترغب فيها
وتناسبها ،على أن تلتزم السلطات ذات العالقة في فلسطين بتوفير أنماط اجتماعية وثقافية تمكن

جميع أفراد المجتمع من تقبل فكرة تواجد المرأة في أنواع كثيرة من المهن والحرف التي استأثر بها

الرجال ،طالما تتوافر فيها المقدرة على القيام بها.

 .3تلتزم السلطة الفلسطينية باتخاذ جميع اإلجراءات التشريعية والتنفيذية ،التي تكفل حماية المرأة
العاملة من كافة أشكال العنف والمضايقات الجنسية التي تتعرض لها في مكان العمل.

 .1للمرأة الفلسطينية الحق في التمتع بمعاملة مساوية للرجل داخل بيئة العمل ،وحقها في التمتع
بإجازات مدفوعة األجر واالستحقاقات التقاعدية والضمانات االجتماعية المؤمنة ضد البطالة أو

المرض أو الشيخوخة ،أو غير ذلك من أسباب العجز عن العمل.

 .1للمرأة الفلسطينية الحق في التمتع باالستقالل المالي لضمان مباشراتها لمهامها األسرية والتجارية
بشكل مستقل ،وضمان حقها في الحصول على كافة اإلعانات المالية والتأمين الذي يمنح للرجل،

وكذلك المساواة المطلقة بينها وبين الرجل في كافة المعامالت المصرفية.

 .6تلتزم السلطة الفلسطينية باالعتراف بأهمية عمل المرأة الريفية ،واالعتراف بمساهمتها في رفاهية
أسرتها واالقتصاد الوطني ،وضمان مشاركتها في إعداد وتنمية التخطيط اإلنمائي ،واتخاذ كافة

التدابير الالزمة لتنمية قدراتها االجتماعية والثقافية واالقتصادية.

 .7ال يجوز تشغيل النساء في أي سن أثناء الليل في أي منشاة صناعية عامة أو خاصة ،أو في أي
من فروعها ،ويستثنى من ذلك المنشآت التي ال يشتغل فيها غير أفراد األسرة الواحدة ،ويلتزم

المشرع الفلسطيني بتحديد ساعات العمل الليلي ،مراعيا في ذلك المواثيق واألعراف الدولية.
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 .1يلتزم كل صاحب عمل في المنشآت التي تعمل فيها النساء بالعمل على تهيئة دار للحضانة
بمفرده أو باالشتراك مع منشآت أخرى ،على أن يلتزم المشرع الفلسطيني بتحديد شروط إنشاء

ومواصفات ونظام دور الحضانة.

 .9للمرأة العاملة الحق في الحصول على إجازة بأجر كامل قبل الوضع وبعده ،لمدة تحددها
التشريعات الوطنية الفلسطينية وتراعي فيها ما نصت عليها المواثيق واألعراف الدولية ،دون
المساس بحقها في الترقية واألقدمية والعالوات الدورية ،كما يحق للمرأة المتزوجة أن تمنح إجازة
مرضية مدفوعة األجر خاصة في حالة المرض الناجم عن الحمل أو الوضع ،على أن يتولى

المشرع الفلسطيني تحديد الحد األقصى لهذه المدة ،بحيث تستثنى هذه اإلجازة من حساب
اإلجازات المرضية المنصوص عليها قانونا.

 .14للمرأة العاملة الحق في االنقطاع عن العمل إذا قدمت شهادة طبية تفيد ترجيح الوضع خالل فترة

زمنية يتولى المشرع الفلسطيني تحديدها ،وال يجوز لصاحب العمل مطالبتها بالعمل خالل هذه

المدة ،أو فصلها أو توقيع عقوبات مالية عليها.

 .11يحق للمرأة التي ترضع طفلها الحصول على فترتين للراحة يوميا خالل ساعات عملها ،ال تقل

مدة كل منهما عن نصف ساعة ،لتتمكن من إرضاع طفلها ،على أن تحتسب فترة هذا االنقطاع

كساعات عمل مدفوعة األجر.

 .12للمرأة الحق في الحصول على خدمات األمومة والطفولة وتنظيم األسرة ،التي تمكنها من حسن
إدارة أسرتها ،بما يتفق مع دورها التربوي في األسرة.

 .13يحق لكال الزوجين الحصول على إجازة بدون اجر لمرافقة األخر في حالة انتقاله إلى مكان عمل
أخر غير مكان العمل األصلي ،داخل الدولة أو خارجها ،على أن يتولى المشرع الفلسطيني تحديد
الحد األقصى المصرح به لمدة هذا النوع من اإلجازات ،دونما تمييز بين الرجل والمرأة.

 .11للمرأة العاملة الحق في الحصول على إجازة بدون اجر للتفرغ لتربية أطفالها وفقا لشروط يتولى
المشرع الفلسطيني تحديدها ،على أن تحتفظ المرأة بوظيفتها خالل هذه المدة.

 .11يحق للرجل والمرأة على حد سواء الجمع بين معاشهما الوظيفي وبين معاش زوجه دون انتقاص

عند الوفاة ،على أساس انفصال الذمة المالية لكليهما ،كما يمتد هذا الحق ألبناء المرأة العاملة في

الحصول على معاشي أبويهما دون انتقاص في وقت واحد عند وفاتهما.

 .16لجميع أفراد األسرة االستفادة من امتيازات التأمين الصحي الخاص بالمرأة ،وتستفيد المرأة العاملة
من المنح المالية العائلية في حال إعالتها ألوالدها.
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 .17للمرأة العاملة الحق في الحصول على كامل مستحقاتها المالية من مكافأة نهاية الخدمة والمعاش
وأية استحقاقات مالية أخرى ،دونما تمييز عن الرجل.

 .11للمرأة الحق في التعليم بجميع مراحله ،ويشمل ذلك االلتحاق بكافة المؤسسات التعليمية بجميع

أنواعها ،والتساوي في المناهج الدراسية ،والمؤهالت المطلوبة للعمل في حقل التدريس المقررة

للجنسين ،والتساوي في فرص الحصول على المنح واإلعانات الدراسية والمعلومات التربوية ،على

أساس قاعدة تكافؤ الفرص بين الجنسين.

 .19للمرأة الحق في االلتحاق بكافة البرامج التعليمية والثقافية الخاصة بمحو األمية والقضاء على
الجهل في المجتمع ،والتساوي مع الرجل في فرص المشاركة في األنشطة الرياضية والتربية

البدنية.

 .24للمرأة الحق في الحصول على كافة المعلومات الطبية التي تساعدها في اتخاذ قرارها بمفرها،
ومعاملتها باحترام طوال فترة رعايتها الصحية ،وحقها في احترام سرية وخصوصية عالجها.

 .21للمرأة الحق في الحصول على الرعاية الصحية الشاملة مجانا ،وال يجوز استغالل الطفلة األنثى
في أي عمل يلحق ضر ار بسالمتها أو بصحتها أو بحقها في التعليم المجاني.

 .22يعمل المشرع الفلسطيني على حماية الطفلة األنثى من اإليذاء والمعاملة القاسية سواء من قبل
ذويها أو من الغرباء عنها ،وتشديد العقوبة القانونية على كل من يتعرض لها باإليذاء أو الضرب

أو االعتداء على حقوقها المرتبطة بطبيعتها وعمرها.
ثالثا :الحقوق الجنائية

 .1للمرأة الفلسطينية الحق في التمتع بحقوق مساوية للرجل في الحياة والحرية والسالمة الشخصية.
 .2يلتزم المشرع الفلسطيني بالعمل على إلغاء كافة أحكام قوانين العقوبات التي تنطوي على تمييز

ضد المرأة ،وعلى وجه الخصوص األحكام الخاصة بقضايا الشرف والزنا ،على نحو يحقق مساواة
المرأة بالرجل في تنظيم هذه التشريعات.

 .3يؤخذ بشهادة المرأة في جرائم الزنا على نحو مساو لشهادة الرجل ،على اعتبار تساويهما في
شروط األهلية القانونية.

 .1يعمل المشرع الفلسطيني على تشديد العقوبة على كل من يقدم على ارتكاب جريمة إجهاض المرأة
الحامل رغما عنها ،وتوفير قد ار كبي ار من المرونة القانونية فيما يتعلق باألسباب التي تدفع المرأة

الحامل إلى إجهاض جنينها برغبتها ،باعتبارها أكثر الحريصين على سالمته وحياته.
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 .1تشدد العقوبات الجزائية المفروضة على جرائم االغتصاب وهتك العرض ،على نحو يحقق الردع

العام لكل من يقدم عليها ،ويعمل المشرع الفلسطيني على تجريم مواقعة الزوج لزوجته رغما عنها

باعتباره شكالً من أشكال العنف األسري الواقع عليها.

 .6يعمل المشرع الفلسطيني على تجريم كافة أشكال العنف البدني والجنسي والنفسي الذي قد يصيب
المرأة داخل األسرة ،بما في ذلك الضرب والتعدي الجنسي على أطفال األسرة اإلناث ،والعنف

المتصل باغتصاب الزوج لزوجته ،وغيرها من الممارسات التقليدية التي قد تصيب المرأة داخل

األسرة.

 .7للمرأة الحق في أن تكون في مأمن من التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو
المهينة في المجتمع.

 .1تلتزم السلطة الفلسطينية بمقاومة كافة األعراف والتقاليد والمعتقدات الدينية التي تبيح العنف ضد

المرأة ،وأن تدرج جزاءات قانونية رادعة لكل من يمارس مثل هذه األفعال ،مع تعويضها عما

أصابها من ضرر وأذى ،وكفالة تأهيلها ومساعدتها على التخلص من كافة آثار هذا العنف
المادية والنفسية ،وتقديم العون والتسهيالت لمؤسسات المجتمع المدني العاملة للقضاء على ظاهرة

العنف ضد المرأة في المجتمع الفلسطيني.

رابعا :الحقوق المتعلقة باألهلية المدنية واألحوال الشخصية
 .1للمرأة متى أدركت سن البلوغ ،حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب العرق أو الجنسية أو
الدين ،وهي متساوية مع الرجل في كافة الحقوق عند الزواج وخالل قيامه ولدى انحالله.

 .2ال ينعقد الزواج صحيحا إال برضاء طرفيه رضاء كامال ال إكراه فيه ،وبإعرابهما عنه شخصيا
دون إكراه المرأة عليه.

 .3يلتزم المشرع الفلسطيني بتعيين الحد األدنى لسن زواج الفتيات ،على أن يكون هذا السن متوافقا

مع ما أخذت به أحكام القانون المدني من سن األهلية القانونية الالزم لمباشرة التصرفات

القانونية.

 .1تشترط الرسمية في توثيق عقد الزواج حفاظا على حقوق المرأة بعد انحالل رابطة الزوجية ،كما
يشترط إجراء الفحص الطبي لكال الزوجين قبل الزواج بفترة وجيزة ،واعتبار هذا الفحص شرطا من

شروط صحة عقد الزواج.
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 .1األصل في عقد الزواج الوحدانية والديمومة ،ويجوز للقاضي استثناء السماح للرجل بالزواج من
ثانية شريطة إبداء أسباب ضرورية وملحة ،على أن يثبت القدرة على اإلنفاق والعدل ،باإلضافة

إلى اشتراط علم الزوجة األولى بهذا الحق ،وعلم الزوجة الثانية بوجود زوجة سابقة.

 .6للمرأة الحق في الحصول على تعويض عن الطالق التعسفي ،ومنحها الحق في طلب التفريق
القضائي عند وجود المبرر لذلك ،مثل إصابة الرجل بالعقم أو بمرض مزمن أو عدم قدرته على
مباشرة حياته الزوجية أو تعدد زوجاته أو هجره لزوجته ،أو أي أسباب تبرر عدم جدوى استمرار

رابطة الزوجية.

 .7يعمل المشرع الفلسطيني على تفعيل دور صندوق النفقة إلعالة النساء الالتي لم يحصلن على
نفقتهن نتيجة تغيب الزوج المحكوم عليه بها ،أو لعدم قدرته المادية على دفع مبلغ هذه النفقة.

 .1يعمل المشرع الفلسطيني على عدم إقرار ضم األنثى بما ال يرتب حرمانها من نفقتها ،كما يعمل
على تقرير حق األم في الحضانة.

 .9للمرأة حق المساواة المطلق مع الرجل في جميع مجاالت القانون المدني ،كالمساواة في حق
الملكية والتوريث ،وحقها في إبرام عقود خاصة لحقها الشخصي.

 .14يحق للمرأة اختيار محل إقامتها ومسكنها الدائم ،وال يجوز تحديد هذا المحل بناء على رغبة الرجل
لوحده دون االعتداد بواقع المرأة ورغبتها.

 .11تتساوى المرأة مع الرجل في كافة الحقوق المتعلقة باألبناء وتسيير البيت األسري ،كما يحق لها
الوالية والوصاية على األبناء لما هو مقرر لمصلحتهم ،وليس العتبار نوع الجنس.

 .12للمرأة الحق في ملكية وحيازة ممتلكات األسرة والتصرف فيها على قدر المساواة مع الرجل.
 .13للمرأة األهلية الكاملة في مزاولة األعمال التجارية باسمها ولصالحها.
 .11يحق للمرأة االحتفاظ باسمها ولقبها واسم عائلتها بعد الزواج.

 .11للمرأة مطلق الحق في استصدار كافة الوثائق الثبوتية والرسمية دون الحاجة إلى الحصول على
إذن من أحد.

 .16للمرأة حرية التنقل والسفر والعمل دون اشتراط الحصول على إذن من أحد ،متى بلغت األهلية
القانونية المطلوبة لذلك دونما تمييز عن الرجل.
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الملحق األول

حقوق المرأة في ظل المعاهدات والمواثيق الدولية
بالنظر إلى مجمل الحقوق التي أقرت للمرأة وفقا للمعاهدات والمواثيق الدولية ،يمكننا أن نجملها في ثالثة

قطاعات رئيسية ،أدرجت في مضمونها مختلف هذه الحقوق .تمثلت هذه القطاعات فيما يلي:
أ -الحقوق السياسية

تمثلت هذه الحقوق بشكل أساسي في حق الترشح واالنتخابات لكافة االنتخابات في الدولة ،والحق في

تولي الوظائف العامة والخاصة وما يتصل بها من حقوق ،والحقوق المتعلقة بالجنسية الوطنية من حيث
اكتسابها وتغييرها واآلثار المترتبة عليها.
االتفاقية الخاصة بالحقوق السياسية للمرأة
• الحق في التصويت في جميع االنتخابات.
• الحق في أن ينتخبن لجميع الهيئات المنتخبة باالقتراع العام في الدولة.

• الحق في تقلد المناصب العامة ،وممارسة جميع المناصب العامة في الدولة.
االتفاقية المتعلقة بشأن جنسية المرأة المتزوجة
• عدم جواز تأثر جنسية الزوجة األصلية لدى زواجها من أجنبي ،أو انفصالها عنه بانحالل رابطة
الزواج.

• عدم جواز تأثر جنسية الزواج بتغيير الزوج لجنسيته ،أو اكتسابه لجنسية دولة أخرى.
•

يجوز للزوجة األجنبية من احد مواطني الدول األعضاء طلب الحصول على جنسية زوجها مع

احتفاظها بجنسيتها األصلية ،وتخضع في ذلك لشروط التجنس التي قد تفرضها مصلحة األمن القومي
أو النظام العام في دولة جنسية الزوج دون تمييز بين الرجل والمرأة ،وال يجوز تأويل هذه االتفاقية

على نحو يسحب امتيا از منح للزوجة سواء كان تشريعيا أو قضائيا فيما يتعلق بحق طلبها الحصول
على جنسية زوجها.
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إعالن القضاء على التمييز ضد المرأة
• ضمان حقها في التصويت في جميع االنتخابات ،وضمان حقها في ترشيح نفسها لجميع الهيئات
المنبثقة عن االنتخابات العامة.

• ضمان حقها في التصويت في جميع االستفتاءات العامة.

• ضمان حقها في تقلد المناصب العامة ،ومباشرة جميع الوظائف العامة في الدولة.

• وجوب أن تتمتع المرأة بكافة الحقوق المقررة للرجل فيما يتعلق باكتساب الجنسية أو تغييرها أو
االحتفاظ بها ،وال يترتب على الزواج من أجنبي أي مساس بجنسية الزوجة ،أو يفرض عليها جنسية

زوجها.

اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة
• ضمان تحقيق المساواة في الحقوق السياسية بين الرجل والمرأة.

• وان تضمن للمرأة حق التصويت في جميع االنتخابات واالستفتاءات العامة.
• والحق في ترشحها في كافة الوظائف العامة في الدولة وشغل وظائف حيوية في كافة مؤسسات الدولة
العامة ،سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي ،من خالل إدراج كوته قانونية للنساء من بين
المرشحين في كافة االنتخابات في الدولة ،لضمان تمثيلهن بشكل فاعل وأساسي.

• أن تضمن للمرأة حقوقا مساوية للرجل فيما يتعلق باكتساب الجنسية وتغييرها أو االحتفاظ بها ،فكثي ار
من الدول تمارس تميي از ضد رعاياها من النساء آالتي يتزوجن بأجانب ،حيث تمتد الجنسية الوطنية
إلى الزوجة األجنبية من زوج وطني ،بينما ال يمتد هذا الحق إلى الزوج األجنبي من زوجة وطنية،
كما ال تتعامل الكثير من الدول بمبدأ المساواة فيما يتعلق بأبناء الوطنية المتزوجة من أجنبي مع أبناء

األجنبية المتزوجة من وطني.
ب -الحقوق االقتصادية واالجتماعية
تعتبر هذه الحقوق أكثر الحقوق التي وجدت اهتماما دوليا فيما يتعلق بتحقيق مبدأ المساواة بين الرجل

والمرأة ،إدراكا من المجموعة الدولية بمدى التأثير الذي يحدثه الوضع االقتصادي واالجتماعي على مجمل
تحقيق هذه المساواة ،خاصة فيما يتعلق بالجانب االقتصادي ،حيث أصبحت المرأة تلعب دو ار هاما
ومحوريا في زيادة الدخل األسري والقومي ،على نحو شاركت فيه الرجل بدرجة كبيرة في هذا المجال.
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إعالن القضاء على التمييز ضد المرأة
• مكافحة جميع أنواع االتجار بالمرأة واستغاللها جنسيا.

• حماية حق المرأة في التعليم على كافة درجاته ،من حيث االلتحاق بكافة المؤسسات التعليمية بجميع
أنواعها ،والتساوي في المناهج الدراسية والمؤهالت المطلوبة للعمل في حقل التدريس المقررة للجنسين،

والتساوي في فرص الحصول على المنح واإلعانات الدراسية،

• التساوي في إمكانية الحصول على المعلومات التربوية التي تساعد على كفالة صحة األسرة ورفاهيتها.
• حقها في العمل وتلقي التدريب المهني وحرية اختيار مهنتها.

• حقها في تقاضي مكافأة مساوية لمكافأة الرجل والتمتع بمعاملة مساوية للرجل داخل بيئة العمل.
• حقها في التمتع بإجازات مدفوعة األجر واالستحقاقات التقاعدية والضمانات االجتماعية المؤمنة ضد
البطالة أو المرض أو الشيخوخة أو غير ذلك من أسباب العجز عن العمل.

• حقها في تقاضي التعويضات العائلية على قدم المساواة مع الرجل ،ومنع فصلها من العمل في حالة
زواجها أو حملها ،ومنحها كافة االمتيازات التي تتناسب مع طبيعتها من إجازة أمومة مدفوعة األجر.

• تمنح المرأة امتيازات إضافية عن الرجل فيما يتعلق بطبيعة عملها تناسب صميم تكوينها الجسدي.
اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة

• أن تراعي المنظومة التعليمية في الدولة تفهما صحيحا ومتحض ار لدور المرأة الهام في األسرة باعتبارها
نواة المجتمع.

• أن تلتزم الدول بان تعترف أن مسؤولية تربية األبناء في األسرة مسؤولية مشتركة بين الرجل والمرأة،
األمر الذي قد يستتبعه ضرورة إقامة هياكل أساسية اجتماعية (مثل إقرار نظم إجازات خاصة لآلباء
تمكنهم من المشاركة االيجابية والفعالة في هذه التربية).

• اتخاذ كافة التدابير التشريعية والعملية الخاصة بالقضاء على كافة أسباب االتجار الجنسي بالمرأة.
• توفير فرص عمل كافية للنساء في المجتمع ،واتخاذ تدابير عقابية صارمة لكل من ينتهك حرمة المرأة
الجسدية والنفسية.

• اتخاذ كافة التدابير الخاصة بمنح المرأة حقوقا مساوية للرجل في مجال التربية ،وذلك وفقا للمعايير
التالية:

 .1منح شروط متساوية في التوجيه الوظيفي والمهني ،وعدم التمييز في الفرص الممنوحة للجنسين
فيما يتعلق بتكافؤ فرص التعليم العالي.

 .2التساوي في المناهج الدراسية واالمتحانات ومستويات مؤهالت المدرسين.
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 .3التساوي في فرص الحصول على المنح الدراسية واإلعانات المالية األخرى.

 .1التساوي في فرص االلتحاق ببرامج محو األمية والقضاء على الجهل في المجتمع.
 .1التساوي في فرص المشاركة في األنشطة الرياضية والتربية البدنية.
•تمتع النساء بالحق المطلق في العمل ،من خالل النص الصريح على عدد من التدابير الذي يجب أن

تتخذها الدول األطراف في هذا المجال على النحو التالي:

 .1مساواة المرأة بالرجل في فرص العمل المتوفرة لكليهما ،وتوفير فرص التدريب المهني والتعليم
للمرأة الكفيل بتحقيق هذا التكافؤ.

 .2كفالة حرية المرأة في انتقاء المهنة التي تناسبها ،وقيام الدول بتوفير أنماط اجتماعية وثقافية تمكن
جميع أفراد المجتمع من تقبل فكرة تواجد المرأة في أنواع كثيرة من المهن والحرف التي استأثر بها

الرجال.

 .3مساواة المرأة للرجل في األجر في نفس العمل ،وكفالتها بالضمان االجتماعي المناسب لها،
وكفالة ظروف العمل ومتطلباته.

 .1حماية المرأة في مكان العمل من كافة أشكال التمييز القائم على الحالة االجتماعية أو األمومة.
 .1حماية المرأة من كافة أشكال العنف التي قد تتعرض لها في مكان العمل ،وخاصة المضايقات
الجنسية التي يتعرضن لها.

 .6اتخاذ كافة اإلجراءات القانونية الالزمة لضمان الرعاية الصحية للمرأة.

 .7الحق في الحصول على الرعاية الصحية الشاملة لها ،وازالة أية عقبات قانونية أو اجتماعية تؤثر
على هذا الحق.

 .1اتخاذ جميع التدابير الخاصة بحصول النساء على جميع خدمات الرعاية الصحية وازالة كافة

األسباب التي تحول دون ذلك ،من فقر أو أمية أو العزل البدني الذي تتعرض له النساء الريفيات.

 .9ضمان االستقالل المالي للمرأة ،لضمان مباشراتها لمهامها األسرية والتجارية بشكل مستقل.

 .14إزالة كافة أشكال التمييز في المعاملة المالية بين الرجل والمرأة ،ومنح النساء كافة اإلعانات

المالية والتأمين الذي قد يمنح للرجل ،وتحقيق المساواة في شروط هذه اإلعانات ،وكذلك المساواة
المطلقة في المعامالت المصرفية من خالل الحظر على التمييز بين الرجل والمرأة في هذا

المجال.
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 .11االعتراف بأهمية عمل الريفيات ومساهمتهن في رفاهية أسرهن واقتصاد بلدانهن ،وضمان مشاركة
المرأة الريفية في إعداد وتنمية التخطيط اإلنمائي لكي تتمكن المرأة من إيجاد بيئة جيدة لتنمية

قدراتها االجتماعية واالقتصادية.
االتفاقية المتعلقة بشأن تشغيل النساء أثناء الليل وتعديالتها
الحق في عدم جواز تشغيل النساء في أي سن أثناء الليل في أي منشأة صناعية عامة أو خاصة  ،أو في

أي من فروعها ،ويستثنى من ذلك المنشآت التي ال يشتغل فيها غير أفراد األسرة الواحدة.

االتفاقية رقم  144بشأن تساوي أجور العمال والعامالت عند تساوي العمل

وكفالة تطبيق مبدأ تساوي األجر بين العمال والعامالت عند قيامهم بعمل متكافئ ،ويمكن أن يطبق هذا

المبدأ عن طريق -1 :القوانين أو اللوائح القومية -2 .أي جهاز قانوني ،أو معترف به قانونا لتحديد
األجور -3 .االتفاقات الجماعية بين أصحاب العمل والعمال -1 .الجمع بين هذه األساليب المختلفة.
االتفاقية الخاصة بشأن استخدام النساء قبل الوضع وبعده

• ال يجوز السماح بتشغيل المرأة خالل األسابيع الستة التالية للوضع.
• يحق للمرأة االنقطاع عن العمل إذا قدمت شهادة طبية تفيد ترجيح حصول الوضع خالل ستة أسابيع.

• تمكين المرأة خالل هذا الظرف من الحصول على مزايا مالية كافية تمكنها هي وطفلها من المعيشة في
أحوال صحية طيبة.

• كما يحق للمرأة الحصول على رعاية طبية مجانية من طبيب أو قابلة مؤهلة.

• يحق للمرأة التي ترضع طفلها الحصول على فترتين للراحة اليومية خالل ساعات عملها ،ال تقل مدة كل
منهما عن نصف ساعة لتتمكن من إرضاع طفلها.

• إذا ما تغيبت المرأة عن عملها للظروف المشار إليها أعاله لفترة زمنية أكثر من المسموح بها نتيجة
مرض بشهادة طبية ،تفيد أن هذا التغيب ناتج عن الحمل أو الوضع ،قد جعلها غير قادرة على تحمل

أعباء العمل ،فانه ال يجوز قانونا لصاحب العمل أن ينذرها بالفصل من عملها ،وال أن يرسل إليها إنذا ار

بالفصل تنتهي مدته خالل هذا الغياب ،باستثناء الحالة التي تتعدى فيها فترة غيابها المدة المنصوص
عليها قانونا في التشريعات الداخلية لدولتها.

• يحق للمرأة الحصول على فترة إجازة لألمومة لفترة ال تقل عن  12أسبوعا تشمل فترة إجازة إجبارية بعد
الوضع ،متى قدمت شهادة طبية تحدد اليوم المحتمل للوضع.
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•

في حالة مرض المرأة نتيجة الحمل ،فيحق لها الحصول على إجازة إضافية قبل الوضع ،على أن

ترفق أسباب طلبها هذا بشهادة طبية معتمدة.

االتفاقية العربية بشأن المرأة العاملة لعام 4991
•

العمل على مساواة المرأة بالرجل في كافة تشريعات العمل ،ووجوب أن تشتمل هذه التشريعات على
أحكام خاصة منظمة لعمل المرأة في كافة القطاعات االقتصادية ،وعلى األخص قطاع الزراعة.

•

العمل على ضمان تكافؤ الفرص في االستخدام بين المرأة والرجل في كافة شروط وظروف العمل،

•

العمل على ضمان إتاحة الفرص للمرأة العاملة على قدم المساواة مع الرجل في كافة مراحل التعليم،

•

العمل على ضمان توفير تسهيالت إعادة تدريب المرأة العاملة بعد فترات انقطاعها المسموح به قانونا

وضمان منح المرأة العاملة األجر المماثل للرجل في نفس العمل.
وكذلك في التوجيه والتدريب المهني قبل وبعد االلتحاق بالعمل.

عن مجال العمل ،كما يحظر تشغيل النساء في األعمال الخطرة أو الشاقة أو الضارة بالصحة

واألخالق التي يحددها المشرع في كل دولة ،وال يجوز تشغيل النساء ليال على أن تتولى الجهات

•

المختصة في كل دولة تحديد فترات الليل طبقا لما يتماشى مع مناخ وتقاليد كل دولة.

يلتزم كل صاحب عمل في المنشآت التي تعمل فيها النساء بالعمل على تهيئة دار للحضانة بمفرده أو
باالشتراك مع منشآت أخرى ،بحيث تحدد التشريعات الداخلية للدول شروط إنشاء ومواصفات ونظام

•
•

دور الحضانة.

وجوب العمل على تخفيف األعمال التي تكلف بها المرأة العاملة أثناء الفترة األخيرة للحمل ،وفي الفترة

األولى عقب الوالدة ،ويحظر تشغيلها ساعات إضافية في هذه الفترات.

يحق للمرأة العاملة الحصول على إجازة بأجر كامل قبل وبعد الوضع لمدة ال تقل عن عشرة أسابيع،
على أن ال تقل مدة هذه اإلجازة بعد الوضع عن ستة أسابيع ،ويحظر تشغيلها قبل انقضاء المدة

المذكورة ،كما يحق للمرأة المتزوجة أن تمنح إجازة مرضية خاصة في حالة المرض الناجم عن الحمل
أو الوضع طبقا لما يحدده المشرع في كل دولة ،على أن ال تحتسب هذه اإلجازات ضمن اإلجازات

المرضية المنصوص عليها في القانون .وفي جميع الحاالت يحظر فصل المرأة العاملة أثناء حملها أو

قيامها بإجازة الوضع ،أو أثناء أجازتها المرضية بسبب الحمل أو الوضع.
•

كما أجازت االتفاقية لكال الزوجين الحق في الحصول على إجازة بدون اجر لمرافقة األخر في حالة

انتقاله إلى مكان أخر غير مكان العمل األصلي ،داخل الدولة أو خارجها ،على أن تتولى التشريعات
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الداخلية للدول تحديد الحد األقصى المصرح به لهذا النوع من اإلجازات .كما أجازت االتفاقية للمرأة

العاملة الحق في الحصول على إجازة بدون اجر للتفرغ لتربية أطفالها وذلك وفقا للشروط والمدد التي
تحددها التشريعات الوطنية للدول ،على أن تحتفظ المرأة بوظيفتها خالل هذه المدة .كما يجب أن

تشتمل تشريعات التأمينات االجتماعية الخاصة بكل دولة تأمينا خاصا باألمومة.
•

كما أجازت االتفاقية لكل من الرجل والمرأة على حد سواء الحق في الجمع بين معاشهما الوظيفي وبين
معاش زوجه دون انتقاص عند الوفاة ،على أساس انفصال الذمة المالية للرجل عن المرأة في

التشريعات القانونية العربية .كما يمتد هذا الحق ألبناء المرأة العاملة في الحصول على معاشي أبويهما
•

دون انتقاص في وقت واحد عند وفاتهما.

كما نصت االتفاقية على أن لجميع أفراد األسرة الحق في االستفادة من امتيازات التأمين الصحي

الخاص بالمرأة ،وتتولى التشريعات الخاصة بكل دولة تحديد ماهية المقصود باألسرة ،كما يحق للمرأة
العاملة الحصول على المنح العائلية المالية في حالة إعالتها ألوالدها ،كما يحق للمرأة العاملة

الحصول على كامل مستحقاتها المالية من مكافأة نهاية الخدمة أو المعاش أو أية استحقاقات مالية
أخرى دونما أدنى درجة تمييز عن الرجل.

ج -الحقوق المتعلقة باألهلية المدنية واألحوال الشخصية
على الرغم من صعوبة تناول مثل هذا النوع من الحقوق على الصعيد الدولي ،نظ ار التصالها بشكل
مباشر بثوابت دينية وعقائدية في المجتمعات المختلفة ،وتناولها أمو ار قانونية يصعب توحيدها على

الصعيد الدولي ،نظ ار لخصوصية كل مجتمع وكل تنظيم قانوني وطني على هذا الصعيد ،إال أن المواثيق
والمعاهدات الدولية لم تكن لتغفل تنظيم مثل هذا النوع من الحقوق ،إدراكا منها بصعوبة الوصول إلى

تحقيق نوعا من المساواة بين الرجل والمرأة دون التطرق لها.

ورغبة من المجتمع الدولي من تنظيم مثل هذا النوع من الحقوق دون المساس بالمعتقدات الدينية
للمجتمعات وثوابتها الوطنية على الصعيد األسري ،جاءت هذه المواثيق لتضع حدودا عامة لهذه الحقوق

دون أن تخوض في تفاصيلها رغبة منها في عدم التعرض لخصوصية المجتمعات المحلية.
اتفاقية الرضا بالزواج ،والحد األدنى لسن الزواج ،وتسجيل عقود الزواج
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•

ال ينعقد الزواج قانونا إالّ برضا الطرفين رضاء كامال ال إكراه فيه ،وبإعرابهما عنه بشخصيهما بعد
تأمين العالنية الالزمة ،وبحضور السلطة المختصة بعقد الزواج ،وبحضور شهود وفقا ألحكام القانون

المختص في الدولة ،ويستثنى من ذلك حالة ما إذا اقتنعت السلطة المختصة باستثنائية الظروف ،وبأن
هذا الطرف قد أعرب عن رضاه أمام سلطة مختصة وبالصيغة التي يعرضها القانون ،ولم يسحب ذلك

•

الرضا.

اتخاذ التدابير التشريعية الالزمة لتعيين حد أدنى لسن الزواج ،وال ينعقد قانونا زواج من هم دون هذا

السن ،ما لم تقرر السلطة المختصة اإلعفاء من شرط السن ألسباب جدية ،لمصلحة الطرفين المزمع
زواجهما .وتلتزم السلطة المختصة بتسجيل جميع عقود الزواج في سجل رسمي مناسب.
إعالن القضاء على التمييز ضد المرأة
•

اتخاذ كافة التدابير الكفيلة بتمتع المرأة بحقوق مدنية مساوية للرجل ،دون اإلخالل بمبدأ

•

حق التملك وادارة الممتلكات الخاصة والتصرف بها ووراثتها.

•

حق التمتع باألهلية القانونية الكاملة.

•

حق المرأة في اختيار زوجها بمحض إرادتها ،وتساويها مع الرجل في كافة الحقوق

•

وحدة وانسجام األسرة ،وال سيما في الحقوق التالية:

كافة الحقوق التي يتمتع بها الرجل فيما يتعلق بالتشريعات الخاصة بحق التنقل والسفر.
الناشئة عن عقد الزواج ،والحقوق الناشئة عن حله ،واألخذ بعين االعتبار مصلحة األبناء

كمعيار أولي لتقرير هذه الحقوق ،كما يحظر زواج الصغار وعقد خطوبة الفتيات غير
البالغات.
اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة
• وجوب مساواة المرأة بالرجل أمام القانون.
• كفالة تحقيق المساواة بين الجنسين في مجاالت القانون المدني (مثل المساواة في حق الملكية
والتوريث وحق المرأة في إدراج عقود خاصة لصالحها).

• حق المرأة في اختيار محل إقامتها ومسكنها الدائم.
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• حظر كافة أشكال التمييز فيما يتعلق بقانون األسرة ،فكثي ار ما تحرم المرأة من حقها في اختيار
زوجها ،وكثي ار ما تحرم من اختيار أسلوب التربية الذي ترتئيه ألوالدها ،وكثي ار ما يصادر حقها في

إنهاء عالقتها الزوجية إن هي رأت بعدم جدوى استمرارها أو تضررها من استمرارها.

• تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة األمور
المتعلقة بالزواج والعالقات العائلية" .وفي هذا الشأن جاءت االتفاقية لتفصل هذه الحقوق على النحو

التالي:

•

الحق في الرضا على عقد الزواج.

•

الحق في اختيار الزوج.

•

الحقوق المتعلقة باألبناء وتسيير البيت األسري.

•
•
•
•

الحقوق الناشئة عن انعقاد عقد الزواج أثناء الحياة الزوجية.
الحق في الوالية والوصاية على األبناء لما هو مقرر لمصلحة األبناء وليس العتبار نوع

الجنس.

الحق في العمل واختيار طبيعته.

الحق في ملكية وحيازة ممتلكات األسرة والتصرف فيها.

الملحق الثاني
اإلطار الدستوري لحقوق المرأة الفلسطينية
باستعراض نصوص القانون األساسي والمسودة الثالثة لمشروع الدستور الفلسطيني ،نجدها تقرر مبدأ

المساواة بين الرجل والمرأة في كافة الحقوق السياسية واالقتصادية واالجتماعية والمدنية والثقافية ،وذلك

على النحو التالي:

أ-الحقوق السياسية:
•
•

حق مشاركة المرأة في الحياة السياسية العامة جنبا إلى جنب مع الرجل.

حق تشكيل األحزاب السياسية والمشاركة فيها على أي وجه.
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•

حق تكوين النقابات واالتحادات واألندية والمؤسسات الشعبية.

•

الحق في عقد االجتماعات العامة والخاصة.

•

الحق في التعبير عن الرأي ،وتأسيس الصحف وسائر وسائل اإلعالم.

•
•
•

حق التصويت والترشح في االنتخابات.
الحق في تولي الوظائف العامة.

حق المرأة الفلسطينية في إعطاء الجنسية إلى أبنائها.

ب-الحقوق االقتصادية:
•
•
•
•

للمرأة شخصيتها القانونية المستقلة ،وذمتها المالية المستقلة عن الرجل.

تقرير حرية المرأة في إبرام العقود والتصرفات القانونية أيا كانت ،والحفاظ على ملكيتها

الخاصة.

الحق االقتصادي على أساس مبدأ تكافؤ الفرص.

حق المرأة في المساهمة الفاعلة في الحياة االقتصادية.

ج-الحقوق االجتماعية واالقتصادية:
•

حق المرأة في العمل والرعاية الصحية واالجتماعية.

•

حقها في التنظيم النقابي.

•

اعتبار رعاية األمومة والطفولة واجب وطني.

•
•

الحق في التعليم وحرية البحث العلمي واإلبداع األدبي والثقافي والفني.

الحق في الضمان االجتماعي والتامين الصحي ومستحقات العجز والشيخوخة.

د-الحقوق المدنية والشخصية:
•

الحق في السكن المالئم للحفاظ على الحياة األسرية الخاصة.

•

حماية حرمة الحياة الخاصة للمرأة.

•

الحق في التقاضي.

•
•

الحق في الحياة وسالمة الجسد.
حقها في اإلقامة والتنقل.
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إن االتجاه الدستوري في فلسطين يقرر مبدأ المساواة بين الكافة دون تمييز ألي سبب كان ،وبالذات على

أساس الجنس ،بالتالي فانه ال يجوز ألي تشريع كان قانون أو نظام أن يشير إلى حرمان المرأة ألي من
حقوقها على أساس نوعها االجتماعي وتحت طائلة البطالن لعدم الدستورية.
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