
�ملتحّدث  �لنمرة”  “زياد  �لأ�ــســتــاذـ/  �أكـــد 

�أّن  بــا�ــســم �لــنــائــب �لـــعـــاّم يف غـــزة عــلــى 

�ملر�فق  يف  �لفل�سطينية  للمر�أة  “�لنظرة 
ولي�ست  �إيجابيٌة  و�لق�سائية  �لقانونية 

بني  �ملــ�ــســاو�ة  قــدم  على  وت�سري  �سلبيًة، 

�لنيابة  “�إجر�ء�ت  �أن:  م�سيفاً  �جلميع” 

�لعاّمة تتّم وفق �لأ�سول على �جلميع؛ دون 

متييزٍ يف �لدين �أو �لعرق �أو �جلن�ض، فاجلميع 

�أمام �لقانون مت�ساوون، �سو�ء �أكانت �ملر�أة 

�أم م�ستكى �سّدها، مع بع�ض  م�ستكيًة 

و�لق�سايا  كــامــر�أةٍ،  للمر�أة  �خل�سو�سّية 

معها  �لتعامل  يتّم  �ملــــر�أة   تخ�ّض  �لتي 

حل�سا�سية  �سديدين؛  وح�سا�سيٍة  بدقٍة 

�ملر�أة يف جمتمعنا �لفل�سطيني”.

�إّن “هناك �لعديد من  �لق�ضايا  �لتي  وقال “�لنمرة” 

معها  �لتعامل  يتّم  خا�شٍّ  طابٍع  ذ�ت  �ملر�أة   تخ�ّش 

ب�رسيٍّة يف بع�ش �ملعلومات”، مو�ضحاً “قد تكون هناك 

�لتعامل  يتّم  للمر�أة  �أكرث خ�ضو�ضّيًة   وق�ضايا  �أمور�ً 

مبا  لكن؛  �لقانونية،   بالإجر�ء�ت  يُخّل  ل  مبا  معها 

يحفظ وي�ضمن �ل�رسيّة �لتاّمة يف �لتعامل مع هذه 

�لق�ضية”.

و�أ�ضاف “�لنمرة” �أّن “هناك حر�ضاً و��ضحاً -وبتوجيهاٍت 

مع  �لتعامل  ب�رسورة  �لعام-   �لنائب  من  و�ضلتنا 

�لإجر�ء�ت  يف  حقوقها  لها  ي�ضمن  مبا  �ملر�أة  ق�ضايا 

و�لبيانات  �ملعلومات  �رسيّة  على  و�حلفاظ  و�لتقا�ضي، 

عليها،   م�ضكو�ً  �أو  م�ضتكيًة  �أكانت  �ضو�ء  �لــو�ردة؛ 

وبالتايل؛ يجب �إرجاع حّقها، و�إذ� كانت م�ضكو�ً �ضّدها؛ 

�ل�ضمانات”  حتقيق  على  ونحر�ش  نحافظ  �أن  فيجب 

منّوهاً �أّن �لتعامل معها يتّم بح�ضب �لقانون، ومبا ل 

يُنايف حقوقها و�لتعّدي عليها”. 

“هناك  �إّن  “�لنمرة”  قال  “�لغيد�ء”  لـ  حديثه   ويف 
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�لعديد من �لق�ضايا �لكبرية �لتي نهتّم بها؛ مثل �لتعذيب و�لربط  

�أّن  مو�ضحاً  �ضكوى”  تقدمي  دون  من  فيها  �لإجر�ء�ت  تبد�أ  و�لقتل، 

“طبيعة �لق�ضّية و�جلُرم و�لتُهمة هي �لتي حُتّدد �خليار�ت �ملُتخّذة 
و�أّن “هناك عدد�ً من ماأموري �ل�ضبط �لق�ضائي يف  يف �لق�ضية” 

�مل�ضت�ضفيات يتابعون كّل حالٍة تدخُل �مل�ضت�ضفى، وما �إن يالحظو� 

�أيّة �ضبهٍة جنائّيٍة يف �حلالت �لتي تدخل �مل�ضت�ضفى؛ تتّم مبا�رسة 

�لإجر�ء�ت منذ �للحظات �لأول؛ دون تقدمي �ضكوى، لأّن �لأذى هنا 

ُم�ضيفاً �أّن “�ملر�أة هنا معتدًى عليها؛ فتقوم �لنيابة بعملها  بليغ” 

ح�ضب �لأ�ضول؛ و�ضولً  لإرجاع حقوق �ملر�أة؛ وفق �لقانون”. 

�ملر�فعات  يف  تطالب   �لعاّمة  “�لنيابة  �أّن  على  “�لنمرة”  �ضّدد  و 

-وخالل �ملحاكمة يف ق�ضايا �لقتل و �لعنف �جل�ضدّي �ل�ضديد �ضد 

�ملر�أة- بالعقاب �لقا�ضي؛  لكّن �ملحكمة حتكم باأقّل من ذلك، وهذ� 

�دعاٍء  “�لنيابة هي جهُة  �أّن  مو�ضحاً  �حلكم يكون مب�ضّبٍب طبعاً” 

 للقا�ضي؛ مع 
ّ
وجهُة توجيه �تهاٍم، وتبقى تقدير�ت �حلكم �لنهائي

مر�عاة ظروف ومالب�ضات كّل ق�ضيٍة على حدة”.

�لعتد�ء  ق�ضايا  لبع�ش  �لعامة  �لنيابة  “�إرجاع  �إل  “�لنمرة”  ونّوه 

�أنّه “قبل �أن يتّم �تخاذ  مو�ضحاً  على �ملر�أة �إل �لعاد�ت و�لتقاليد” 

خا�ضًة  �لزوجني؛  بني  �لوّد  �أو��رس  �إعادة  يحاولون  فاإنّهم  تد�بري؛  �أيّة 

من   
ّ
�ملجتمعي �لن�ضيج  على  بينهما؛ حفاظاً  �أبناٍء  وجود  حال  يف 

�لتمّزق”. يتّم ذلك من خالل حماولة تلطيف �لأجو�ء و�إعادة �لوّد؛ عرب 

�إحالة �لنز�ع �إل ق�ضم �لعالقات �لعامة يف �ملر�كز �ل�رسطّية، �أو  يف 

�ملحاكم �ل�رسعية.

 على “�أهمية ر�بط �لزوجية؛ �لذي يُعتربُ من جهته �أهّم من 
ً
موؤكد�ً 

�حلّل  معها  حالٌت جنح  “هناك  �أّن  �إل  لفتاً  قانونّيٍة”  �إجر�ء�ٍت  �أيّة 

�لودّي؛ دون �ل�ضري يف �أيّة �جر�ء�ٍت قانونيٍة.

�لقانونّية ح�ضب  �لإجر�ء�ت  �تخاذ  يتّم  �لودّي؛  �حلّل  تعّذر  حال  ويف 

�لأ�ضول، مع حفظ حقوق �جلميع”.

متعّددةٌ  للعنف  �ملر�أة  تعّر�ش  “�أ�ضباب  �أّن  �إل  “�لنمرة”  و�أ�ضار 

 لدى �لزوج يف 
ّ
ومتنّوعٌة  يف �ملجتمع؛ تبد�أ ب�ضعف �لو�زع �لديني

�أيّة  لوقوع    
ّ
�لأ�ضا�ضي �لعامل  تكون  ورمبا  �مل�ضلمة،  �ملجتمعات 

�لقت�ضادية  �لظروف  بجانب  �لزوجة،  على  �عتد�ءٌ  فيها  م�ضكلٍة 

و�لتن�ضئة  �لجتماعية  و�لظروف  �ملتديّن   
ّ
�لتعليمي و�مل�ضتوى 

�رسية و�أ�ضلوب �لرتبية، كّل هذه �لأ�ضباب توؤّدي حلدوث �لإ�ضكاليات 
ُ
�لأ

مطالباً �ملوؤ�ض�ضات �لن�ضويّة و�لأهلية و�ملجتمعّية بـ  بني �لزوجني” 

للتقليل  للزوجني؛ و�ضولً  توعويٍّة  وور�ضاٍت  لقاء�ٍت  وتنظيم  “عقد 
من هذه �لإ�ضكاليات، وجتّنب �لعنف �ضّد �ملر�أة”.

�إل �أّن “�إجر�ء�ت �لنيابة �لعاّمة  تكون  و �أ�ضار �لأ�ضتاذ “زياد �لنمرة” 

�ملر�أة بـ  مطالباً  بامل�ضاو�ة؛  دون �نتقا�ٍش لأّي حٍق من حقوق �ملر�أة” 

“�أل ترتّدد يف �أن تتقّدم ب�ضكو�ها؛ يف حال وجود �أّي �ضخ�ٍش يتعّر�ش 
 �أو لأولدها �أو مالها؛ مع �رسورة 

ّ
لها  بالبتز�ز �أو بالتحّر�ش �جلن�ضي

�لأ�ضخا�ش؛  مع  �لتعامل  يف  و�حلذر  �حلّيطة  درجات  �أق�ضى  �أخذ 

�أّن “�لنيابة حتر�ش على �ملر�أة  مو�ضحاً  ل�ضيما يف �لقطاع �خلا�ّش” 

 يف �ملجتمع، وحماية حقوقها كاملًة ب�رسيٍّة تاّمة”.
ّ
كجزٍء �أ�ضا�ضٍي

يف  عملها  خالل  خا�ضًة  �ملر�أة؛  “��ضتغالل  حول  “�لنمرة”  وحتدث 

�لقطاع �خلا�ش، بحيث تتعّر�ش لبتز�زٍ  و��ضٍح من �ضاحب �لعمل، 

باأقو�ٍل و�أفعاٍل جُمّرمٍة قانوناً. خا�ضًة عند قيام �ضاحب �لعمل �أو 

�أحد �لعاملني بفعل �ضيٍء معها مناٍف لالأخالق؛ باللم�ش �أو �لفعل” 

مبيناً �أنّه “يتّم �إثباتها من خالل �ملر�أة بدلئل مقنعٍة تقدرها �لنيابُة 

وفق �لقانون”.

و �أ�ضاف �ملتحدث با�ضم �لنائب �لعام �أننا “نهدف �إل �إعادة حقوق 

�ملر�أة؛ مع �ملحافظة على �خل�ضو�ضّية و�ل�رسيّة يف بع�ش �جلو�نب؛ 

من باب حمايتها، على �أن يُعيد �لطرُف �ملبتزُّ لها )باملال �أو �لتهديد 

بن�رس �ضورها( ويف حال عدم �لتز�م �لطرف �لآخر؛ فاإننا نقوم بدورنا 

باتخاذ �لإجر�ء�ت �لقانونّية”.

�آر�ئه  على  �ضخ�ٍش  �أّي  حتا�ضب  ل  “�لنيابة  �أّن  “�لنمرة”  و�أو�ضح 

�ل�ضيا�ضية، فالكّل ي�ضدح بر�أيه؛ فيما يتعّلق بال�ضوؤون �ل�ضيا�ضية، 

لكن؛ �إذ� خرج عن هذ� �لن�ش؛ و�أ�ضبح �لأمرُ يُ�ضّكل جرميًة، وما يُحّدد 

 ُحرٍّ �أو خمالفٍة قانونيٍة؛ هو 
ٍّ
�إن كان هذ� �لقول تعبري�ً عن ر�أٍي �ضيا�ضي

طبيعة �لألفاظ و�مل�ضطلحات �لتي يتّم كتابتها �أو ��ضتخد�مها؛ 

فلي�ش  و�لت�ضهري؛  و�لذّم  �لقدح  عن  بعيد�ً  �ل�ضياق؛  �إطار  طاملا يف 

و�مل�ضطلحات  �لأقو�ل  طبيعة  بني  مُنّيز   ونحن  حما�ضبًة؛  هناك 

�لو�ردة”.
�إّن “ق�ضايا �لنز�ع بني  قال “زياد �لنمرة”  و يف حديثه لـ “�لغيد�ء” 

�ملر�كز  �لعاّمة يف  �لعالقات  ق�ضم  �إل  �أولً  �إحالتها  تتم  �لزوجني  

مب�ضوؤوليتها؛  �لقيام  �أجل  �ل�رسعّية؛ من  �ملحاكم  �أو  يف  �ل�رسطّية 

�أّن “ر�بط �لزوجّية �أهّم  موؤكد�ً  قبل �لبدء يف �لإجر�ء�ت �لقانونية” 

�إجر�ء�ٍت قانونيٍة، وهناك حالٌت جنحت يف �حلّل �لودّي؛ دون  �أيّة  من 

�ل�ضري  يف �أيّة �إجر�ء�ٍت؛ وحال تعّذر �حلّل �لودّي؛ يتّم �تخاذ �لإجر�ء�ت 

�لقانونية ح�ضب �لأ�ضول؛ مع حفظ حقوق �جلميع”.

حال  زوجها  من  ومو�فقًة  �إذنَاً  �ملر�أة  �أخذ  بق�ضية  يتعّلق  فيما  و 

�ضفرها هي و�أبناوؤها خارج �لبالد؛ بعك�ش �إعطاء �لزوج �إذن مو�فقة، 

وحريته يف �ل�ضفر  مبر�فقة �لأبناء دون �إذنها �أو علمها �خلا�ّش؛ حتديد�ً 

�أو كانت هناك بع�ش �مل�ضاكل بينهما”. وبنّي  �إذ� كانا منف�ضلنّي، 

�أو  خالفاٍت  وجود  حال  –غالباً- يف  يحدث  �لأمر  “هذ�  �أّن  “�لنمرة” 
�إ�ضكالّياٍت بني �لطرفني، يقوم من خاللها �لزوج بتهريب �أبنائه معه 

بال�ضفر دون علم �أمهم، وهنا ينبغي على �لزوجة �أن تتخذ �إجر�ء�ٍت 

 يف حالت  �نف�ضالهما بالطالق 
ٍّ
�ضّد زوجها؛ عن طريق قا�ٍش �رسعي

�أو بالبعد؛ لإيقافه، وهذ� يحدث يف �لكثري من �لأحيان”.

�أّن  “�لغيد�ء”  لـ  “�لنمرة”  �أكّد  فقد  “�لت�ضّول”..  ق�ضية  حول  �أما 

“هذ� �لأمر �أكان باإر�دة  �ملر�أة �أو باإجبارها؛ هو ق�ضيٌة جمّرمٌة، وهناك 
ٌة مبتابعة مثل هذه �لظو�هر؛ مثل �ملباحث �لعامة،  �أجهزةٌ خمت�ضّ

للت�ضّول؛  فيها  �لن�ضاء  تُ�ضتخدم  �ضبكة؛  لأيّة  �لو�ضول  حال  ويف 

“حتى  يتّم �ضبطهم، وحترير حما�رس �ضبٍط وتوقيفهم”. مو�ضحاً 

�لقت�ضادّي؛  �لو�ضع  ب�ضبب  �لت�ضّول  على  �ملر�أة جُمربةً  ولو  كانت 

و�لت�ضديد  لحقاً،  �لأمر  نُقّدر  لكّننا  ذلك،  على  حما�ضبتها  تتّم 

يكون على من �أجربها على �لت�ضّول، خا�ضًة �إذ� كان �لزوج يُهّددها 

بالطالق �إذ� مل تت�ضّول”.

و��ضحًة  ر�ضالًة  “�لنمرة”  وّجه  “�لغيد�ء”،  مع  حو�ره  نهاية  يف  و   

“�رسورة  بـ  �لقطاعات  و  �ملوؤ�ض�ضات  ولكاّفة   
ّ
�لفل�ضطيني للكّل 

�ملر�أة على  �ملوؤ�ض�ضات؛ حلماية  توعويٍة من قبل كاّفة  بر�مج  عمل 

كاّفة �مل�ضتويات؛ جتنباً لتعّر�ضها جلرميٍة قتٍل �أو �بتز�زٍ �أو �أّي �أذًى؛ لأّن 

�ملجتمع، و�رسورة تغيري نظرة �ملجتمع  يتجّز�أ من هذ�  ل  �ملر�أة جزءٌ 

مر�كز  يف  �ملر�أة  وجود  حول  خا�ضًة   و�لغزّي  عاّمة   
ّ
�لفل�ضطيني

�ل�رسطة؛ لأنّها حالٌة عاديٌة”.
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