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ترقيع ت�شريعي جديد يف مواجهة تنامي ظاهرة قتل الن�شاء

رقم  العقوبات  قانون  بتعديل   2014/5/11 بتاريخ  بقانون  قرارًا  عبا�س  حممود  الرئي�س  اأ�صدر 
تعديل  اجلديد  بقانون  القرار  هذا  ا�صتهدف  وقد  الغربية،  ال�صفة  يف  النافذ   1960 لعام   )16(
يف  للعقاب  املخففة  القانونية  بالأعذار  خا�س  املذكور،  العقوبات  قانون  يف  واحد  قانوين  ن�س 
اجلرائم، وجاء على النحو التايل: »يعدل ن�س املادة )98( من قانون العقوبات رقم )16( ل�صنة 
1960 وتعديالته لي�صبح على النحو الآتي: ي�صتفيد من العذر املخفف فاعل اجلرمية الذي اأقدم 
اأتاه املجني عليه،  عليها ب�صورة غ�صب �صديد ناجت عن عمل غري حمق وعلى جانب من اخلطورة 

ول ي�صتفيد فاعل اجلرمية من هذا العذر املخفف اإذا وقع الفعل على اأنثى بدواعي ال�صرف«. 

ي�صتفيد  ل  الأ�صلي  الن�س  نهاية  يف  جديدة  عبارة  اإ�صافة  جرى  فقد  التعديل،  هذا  ومبوجب 
ال�صرف«.  »بدواعي  اأنثى  على  وقعت  اإذا  املخفف  القانوين  العذر  من  اجلرمية  فاعل  مبقت�صاها 
تنامي ظاهرة  الت�صريعي يف مواجهة  امل�صتوى  »كردة فعل« على  التعديل جاء  اأن هذا  يبدو  وفيما 
الأعوام  على  قيا�صًا  م�صبوق  غري  ب�صكل  ارتفعت  والتي  العام،  هذا  خالل  وبخا�صة  الن�صاء  قتل 
امل�صتويات  لتلك اجلرائم على كافة  للت�صدي  املا�صية، ويف ظل مطالبات جمتمعية عديدة تدعو 

الت�صريعي. امل�صتوى  ول �صيما 

بقانون  قرار  �صدر  واأن  �صبق  اإذ  املو�صوع،  ذات  على  ثان  ت�صريعي  تعديل  اأمام  فنحن  وبذلك 
باإلغاء املادة  الغربية  النافذ يف ال�صفة  العقوبات لعام 1960  بتاريخ 2011/5/15 بتعديل قانون 
)340( التي كانت متنح اأعذارًا ُمعفية اأو خمففة من العقاب يف حال فاجاأ الزوج زوجته اأو اإحدى 
حمارمه يف حالة تلب�س بالزنا اأو يف فرا�س غري م�صروع واأقدم على قتلهما اأو اإيذائهما اأو قتل اأو 
اإيذاء اأي منهما، اإ�صافة اإىل تعديل املادة )18( من قانون العقوبات لعام 1936 النافذ يف قطاع 
العائلة«  »�صرف  على خلفية  الن�صاء  قتل  ا�صتثنى جرائم  بحيث  ال�صرعي«  »بالدفاع  اخلا�صة  غزة 

من الن�س املذكور.

وهذا يعني، من حيث املبداأ، وقبل اخلو�س يف التفا�صيل، باأن التعديل الأول قد ف�صل يف حتقيق الغاية 
التي اأُقر من اأجلها، وعجز عن حتقيق الردع، اإْن كان هو الو�صفة ال�صحرية الكافية يف مواجهة تنامي 
ظاهرة قتل الن�صاء، ما ا�صتدعى تعدياًل ت�صريعيًا ثانيًا لذات الغر�س، كما ويعني على اأقل تقدير اأن 
التعديل اجلديد قد ا�صتخل�س الدرو�س وعالج اخللل الذي اأدى اإىل ف�صل التعديل الأول. فهل هذا ما 
ح�صل فعاًل اأم اأننا �صندخل يف �صل�صلة تعديالت م�صتمرة على قوانني العقوبات طاملا ا�صتمرت جرائم 
قتل اأو اإيذاء الن�صاء؟ وهل هناك روؤية وا�صحة للم�صار الت�صريعي العقابي مبعنى ماذا نعدل وملاذا؟    

مواجهة  يف  جديد  ت�شريعي  ترقيع 
تنامي ظاهرة قتل الن�شاء
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غياب روؤية وا�شحة و�شيا�شة جنائية حكيمة يف مواجهة الظاهرة
املعامل  وا�صحة  روؤية  غياب  ظل  يف  �صدرا  قد  اأنهما  بقانون  القرارين  بني  امل�صرتك  القا�صم 
ال�صلوك  هذا  اأ�صباب  فهم  على  ت�صاعد  حتليلية  درا�صات  اإىل  م�صتندة  والأولويات،  والأهداف 
الإجرامي وعوامل انت�صاره وتناميه املت�صارع اإىل اأن اأ�صبح ظاهرة وا�صحة للعيان يف جمتمعنا ل 
امل�صتوى  للمعاجلة على  التقليل من حجمها، وغياب طرق مدرو�صة  اأو  اأو جتاهلها  اإنكارها  ميكن 
الت�صريعي وال�صيا�صاتي، وهذا يحتاج اإىل حوار جمتمعي جدي ي�صارك فيه امل�صتوى الر�صمي وغري 
مدرو�صة  بحلول  واخلروج  الظاهرة  تلك  لت�صخي�س  واأهلي  مدين  جمتمع  منظمات  من  الر�صمي 
الواقع عليها  والتمييز  الظلم  ورفع  املراأة وم�صاركتها  يتعلق بحقوق  الأهمية  بالغ  �صاأن  وموؤثرة يف 
�صواء على امل�صتوى الت�صريعي اأو على م�صتوى املوروث الثقايف والجتماعي ونظرته الدونية للمراأة 

ودورها يف املجتمع. 

اإذ كيف ميكن ال�صري باجتاه معاجلة ظاهرة دون فهمها وفهم اأ�صبابها وعوامل انت�صارها وحتديد 
كيفية واأدوات التدخل على امل�صتوى الت�صريعي وغري الت�صريعي يف معاجلتها؟! وهل تكفي املعاجلة 
التي  الأخرى  الت�صريعات  عن  وماذا  وتناميها؟!  الظاهرة  تلك  مواجهة  يف  العقابية  الت�صريعية 
تنطوي على متييز واإجحاف وظلم وا�صح بحق املراأة وهل هنالك خطة وا�صحة لتنقيتها من تلك 

ال�صوائب؟! 

الذي  الدور  وما  الإن�صان؟!  وقيم حقوق  بثقافة  املجتمعي  الوعي  وخلق  الرتبية  م�صاألة  وماذا عن 
تلعبه املناهج التعليمية يف ريا�س الأطفال واملدار�س واجلامعات على هذا ال�صعيد؟! واأين موقع 
واحرتام  التمييز  وعدم  وامل�صاواة  احلرية  بقيم  يتعلق  فيما  وبخا�صة  الإن�صان  حقوق  وقيم  ثقافة 
الآخر واحرتام الكرامة الإن�صانية من املناهج التعليمية والرتبوية وما حجم اجلهود املبذولة على 

ال�صعيد؟! هذا 

يف  والدتها  ت�صاعد  َمن  فقط  هي  )املراأة(  »رباب«  اأن  عقولهم  يف  ونغر�س  اأطفالنا  ُنربي  ملاذا 
الأعمال املنزلية املجهدة داخل املنزل بينما »با�صم« )الرجل( يلهو باللعب بالكرة يف اخلارج؟! 
وما دور املعلمني وامل�صرفني الرتبويني والأ�صرة واملوؤ�ص�صات املجتمعية يف م�صار الرتبية على حقوق 
الأدوار  تكر�س  التي  اجلامدة  القوالب  ومواجهة  الإن�صانية  لل�صخ�صية  الكامل  والإمناء  الإن�صان 
عليه  ينطوي  وما  الفج  التمييز  على  القائمة  التعليمية  املقررات  داخل  للمراأة  البائ�صة  النمطية 
من اإف�صاد للعقول؟! وهل تخ�صع املناهج التعليمية والرتبوية واأ�صاليب التدري�س املتبعة للمراجعة 

الدرو�س؟! والتقييم ل�صتخال�س 

التمييز �صد املراأة  العقابية لتحقيق الردع يف مواجهة ثقافة  للت�صريعات  اأن جتري مراجعة  مهم 
ت�صتهدف  التي  والإيذاء  القتل  جرائم  بينها  ومن  العنف،  واأ�صكال  مظاهر  كافة  من  وحمايتها 
العقابي،  الت�صريعي  امل�صتوى  على  ومهنية  املعامل  وا�صحة  معاجلة  اإىل  يحتاج  هذا  ولكن  املراأة، 
الت�صريعات  تطال  �صاملة  روؤية  �صمن  املعاجلة  تلك  تكون  واأن  عمومًا،  الت�صريعي  امل�صتوى  وعلى 
ي�صارك  جدي  جمتمعي  حوار  اإىل  وحتتاج  اجلميع،  م�صوؤولية  وهذه  املتبعة،  العامة  وال�صيا�صات 
الظواهر  انت�صار  واأ�صباب  ومداه  اخللل  مواطن  لت�صخي�س  الر�صمي  وغري  الر�صمي  امل�صتوى  فيه 
الأدوار  وحتديد  مواجهتها،  يف  والعملية  الفعالة  احللول  اإيجاد  يف  وامل�صاركة  ال�صاذة،  املجتمعية 
الآن  لغاية  تتمكن  مل  التي  والع�صوائية  التخبط  عن  بعيدًا  با�صتمرار،  الأداء  وتقييم  وامل�صوؤوليات 

من حتقيق معاجلة ولو جزئية لبع�س الن�صو�س العقابية!   

ماذا يعني توقيع دولة فل�شطني على اتفاقية �شيداو؟

اإن ان�صمام دولة فل�صطينية اإىل اتفاقية الق�صاء على جميع اأ�صكال التمييز �صد املراأة )�صيداو(، 
الأر�س  يف  الإتفاقية  هذه  اأحكام  اإنفاذ  عليها  لزامًا  يقع  اأنه  بو�صوح  يعني  حتفظات،  وبدون 
التمييز  اأ�صكال  جميع  على  الق�صاء  ت�صتهدف  املعامل  وا�صحة  �صيا�صة  تنتهج  باأن  الفل�صطينية، 
وغري  الت�صريعية  التدابري  كافة  واتخاذ  واملراأة،  الرجل  بني  امل�صاواة  حتقيق  وتكفل  املراأة،  �صد 
عليه،  جزائية  عقوبات  وفر�س  �صدها  متييز  اأي  وحظر  وحمايتها  املراأة  لتمكني  الت�صريعية 
على  والثقافية  والجتماعية  والقت�صادية  وال�صيا�صية  املدنية  حقوقها  بكافة  املراأة  متتع  و�صمان 
الأمناط  لتغيري  الت�صريعية  وغري  الت�صريعية  التدابري  كافة  واتخاذ  الرجل،  مع  امل�صاواة  قدم 
مبداأ  من  تنتق�س  اأو  تخل  التي  النمطية  الأدوار  على  والق�صاء  ال�صائدة،  والثقافية  الجتماعية 

امل�صاركة وامل�صاواة التامة بني الرجل واملراأة يف خمتلف ميادين احلياة.
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الرتقيع الت�شريعي الأول يف مواجهة ظاهرة قتل الن�شاء

الت�صريعي  امل�صتوى  على  الأقل  على  حكيمة  جنائية  و�صيا�صة  وا�صحة  روؤية  هناك  اأن  يبدو  ل 
الفل�صطيني، فاملعاجلة  الن�صاء يف جمتمعنا  الردع يف مواجهة تنامي ظاهرة جرائم قتل  لتحقيق 
الت�صريعية العقابية ل تزال ترقيعية، تقوم على ردات الفعل لي�س اإّل، يف حماولت يائ�صة لحتواء 
بطبيعة  والإخفاق  وتناميها  ا�صتمرارها  من  الغا�صبة  املجتمعية  الردود  وامت�صا�س  الظاهرة، 
احلال يف معاجلتها، وكالعادة فاإن التدخل الت�صريعي ما زال يجري بعيدًا عن اأي حوار جمتمعي 
للو�صول  واحلقوقية  الن�صوية  املوؤ�ص�صات  وبخا�صة  والأهلي  املدين  املجتمع  موؤ�ص�صات  فيه  ت�صارك 

حللول ناجعة وفعالة.

انقطاع  ظل  يف  ال�صعيد  هذا  على  امل�صوؤولية  من  هامًا  جزءًا  يتحمل  الر�صمي  امل�صتوى  كان  واإذا 
امل�صوؤولية يف  اأهمية من  يقل  ل  ن�صيبًا  يتحمل  الر�صمي  امل�صتوى غري  فاإن  واحلوار،  امل�صاركة  لغة 
اإىل روؤية وا�صحة وعمل م�صرتك ومنظم و�صغط متوا�صل لإن�صاف املراأة ومتكينها  ظل الفتقار 
على  تطبيقها  و�صمان  رادعة  بعقوبات  �صدها  التمييز  اأ�صكال  كافة  وجترمي  وحظر  وحمايتها 

الأر�س.

بتعديل   2011/5/15 بتاريخ  �صدر  الذي  الأول  بقانون  القرار  اأن  اخللل  هذا  اإفرازات  ومن 
تلك  ردع  يف  الأر�س  على  مفعول  اأي  له  يكن  مل  غزة  وقطاع  الغربية  ال�صفة  يف  العقوبات  قانون 
وم�صبباتها  واأ�صبابها  الظاهرة  لطبيعة  وفهم  وا�صحة  روؤية  دون  �صدر  لأنه  فقط  لي�س  اجلرائم، 
اأي�صًا  موؤثرًا  يكن  مل  الت�صريعي  التدخل  لأن  واإمنا  الردع،  يحقق  مبا  ت�صريعيًا  مواجهتها  وكيفية 
كونه ينطوي على قدر كبري من التخبط والفتقار اإىل املهنية يف الأداء حتى على م�صتوى املعاجلة 

اجلزئية. الرتقيعية 

لعام 1960 وحتديدًا ن�س  الأردين  العقوبات  قانون  ا�صتهدف  الأول قد  الت�صريعي  الرتقيع  اأن  اإذ 
اأو  القتل  يف  العقاب  من  املخففة  اأو  املعفية  القانونية  الأعذار  مبنح  اخلا�س  منه   )340( املادة 
الإيذاء يف حالت التلب�س بالزنا اأو الفرا�س غري امل�صروع، وهذا التعديل ل ر�صيد له يف التطبيقات 
الق�صائية يف املحاكم، والتي تلجاأ عادة اإىل ن�صو�س قانونية اأخرى لتخفيف العقوبات يف حالت 
اإيذاء الن�صاء، ومل يجر تعديلها يف هذا القرار بقانون، كما وا�صتهدف هذا التعديل ن�س  اأو  قتل 
ال�صرعي«  »بالدفاع  النافذ يف قطاع غزة واخلا�س  لعام 1936  العقوبات  املادة )18( من قانون 
وهو حق يحميه القانون يف مواجهة خطر اعتداء املعتدي، ول عالقة له ل من قريب ول من بعيد 

ما  الن�س  وا�صتثناها من  التعديل  بها  التي جاء  العائلة«  »�صرف  الن�صاء على خلفية  قتل  بجرائم 
اأدى اإىل ت�صويهه لي�س اإّل!

وبالنتيجة، فاإن القرار بقانون الأول ال�صادر يف 2011/5/15 مل يكن له تاأثري على الأر�س كونه 
املخففة  القانونية  الأعذار  مبنح  تتعلق  العقابي  الت�صريع  يف  واحدة  جزئية  معاجلة  ي�صتطع  مل 
والأ�صباب املخففة الق�صائية يف جرائم قتل واإيذاء الن�صاء، وبذلك يكون قد عجز عن حمايتهن 

وحتقيق الردع.

الرتقيع الت�شريعي الثاين يف مواجهة ظاهرة قتل الن�شاء

بتاريخ  ال�صادر  بقانون  بالقرار  املتمثل  الثاين  الت�صريعي  الرتقيع  مبناق�صة  نبداأ  اأن  قبل 
واأن  بد  التعديل، ل  الغربية وتقييم هذا  ال�صفة  النافذ يف  العقوبات  بتعديل قانون   2014/5/11
م�صاألة  يف  الت�صريعية  التعديالت  على  ت�صيطر  التي  والتخبط«  »الرتباك  حالة  ا�صتمرار  نلحظ 
اأو اإيذاء الن�صاء، اإذ نالحظ هنا اأن التعديل الأول  واحدة فقط لكنها خطرية تتعلق بجرائم قتل 
الذي جرى بتاريخ 2011/5/15 ا�صتهدف قانون العقوبات لعام 1960 النافذ يف ال�صفة الغربية 
وقانون العقوبات لعام 1936 النافذ يف قطاع غزة، بينما ا�صتهدف التعديل اجلديد الثاين قانون 

العقوبات النافذ يف ال�صفة الغربية فقط. 

مراجعة  اإىل  يحتاج  غزة  قطاع  يف  العقوبات  قانون  على  جرى  الذي  ال�صابق  التعديل  باأن  علمًا 
قتل  بجرائم  له  عالقة  ول  ال�صرعي  بالدفاع  يتعلق  ن�صًا  ا�صتهدف  اأنه  حيث  واأو�صحنا  �صبق  كما 
ل لقانون العقوبات النافذ يف قطاع غزة،  الن�صاء، كما اأنه قد اأغفل تعديل الأمر رقم )102( املعدِّ
»اأ�صبابًا  مينح  لأنه  وذلك  بالتعديل،  الأول  بقانون  القرار  ي�صتهدفه  اأن  املفرت�س  من  كان  والذي 
وهي  الن�صاء،  قتل  حالت  بينها  ومن  اأغلبها،  اأو  اجلرائم  جميع  على  تنطبق  ق�صائية«  خمففة 
فاإن  وبالتايل  احلالت،  تلك  يف  خمففة  اأ�صباب  ملنح  التقديرية  ب�صلطته  الق�صاء  اإليها  يلجاأ  التي 
الدفاع  يخ�س  فيما  القدمي  التعديل  به  ت�صبب  الذي  والت�صوه  اخللل  يعالج  مل  اجلديد  التعديل 
النافذ يف غزة  العقابي  القانون  اإغفاله بل وجتاهل  الذي جرى  الن�س  اأي�صًا  يعالج  ال�صرعي ومل 
من  حالة  حمدثا  فقط  العربية  ال�صفة  يف  العقابي  القانون  على  اجلديد  التعديل  واقت�صر  كليًا 

الفو�صى والرتباك الت�صريعي لي�س لها اأي معنى اأو مربر على الإطالق! 

قانون  ا�صتهدفت  والتي   2014 اجلديد  بقانون  القرار  بها  جاء  التي  الت�صريعية  املعاجلة  اأن  كما 
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هو  واحد  ن�س  با�صتهدف  وجمتزاأة«  »منقو�صة  الغربية  ال�صفة  يف  النافذ   1960 لعام  العقوبات 
و   )99( املواد  ن�صو�س  تعديل  اأغفل  حيث  املخففة،  القانونية  بالأعذار  اخلا�صة   )98( املادة 
)100( من قانون العقوبات اخلا�صة بالأ�صباب املخففة الق�صائية التقديرية يف اجلنايات واجلنح 
اأو  الن�صاء  قتل  حالت  يف  اجلاين  على  العقاب  تخفيف  يف  الق�صاء  اإليها  يلجاأ  اأن  ميكن  والتي 
اإيذائهن، عندما يكون هناك تنازل عن احلق ال�صخ�صي يف تلك اجلرائم بفعل الثقافة املجتمعية 
لتقدير  الأ�صباب مرتوكة  تلك  اأن  اإذ  ال�صخ�صي،  التنازل عن احلق  بدون هذا  اأو حتى  ال�صائدة، 
ل  النافذ  العقوبات  قانون  واأن  خا�صة  ومالب�صاتها  وظروفها  ق�صية  كل  بح�صب  املو�صوع  قا�صي 
اأية �صوابط على املحكمة يف ا�صتخال�صها، مكتفيًا  اأو ماهية تلك الأ�صباب ول ي�صع  يحدد طبيعة 

باأنه يتوجب تعليلها تعلياًل وافيًا.

العقوبات  قانون  من   )100( و   )99( املواد  يف  الواردة  الق�صائية  املخففة  الأ�صباب  كانت  واإذا 
لعام 1960 ب�صاأن اجلنايات واجلنح، والتي مل يجر تعديلها يف القرار بقانون الثاين، هي الأكرث 
الت�صريعية  املعاجلة  يف  ال�صائد  للنهج  وفقًا  يعني  هذا  فهل  الق�صائية،  التطبيقات  يف  ا�صتخدامًا 
قانون  على  ثالث  ت�صريعي  ترقيع  لإجراء  الن�صاء  ت�صتهدف  التي  القتل  جرائم  من  املزيد  انتظار 

العقوبات؟!

اجتهاد ق�شائي لتو�شيح ال�شورة
اجلزائي  ال�صتئناف  يف  اهلل  رام  مدينة  يف  املنعقدة  ال�صتئناف  حمكمة  قرار  حيثيات  يف  ورد 
العقوبة  بتخفي�س  قامت  البداية  حمكمة  اإن   ...« يلي:  ما   )98/1047( و   )98/1063( رقم 
املحكوم بها عماًل باأحكام املادة )2/99( من قانون العقوبات ل�صنة 1960 )التي اأغفلها التعديل 
اجلديد( م�صتندة يف ذلك اإىل القول باأنه قد ثبت لها من البّينات املقدمة �صوء �صلوك املغدورة، 
واأن امل�صتاأَنف عليه قريب لها، واأن العادات والتقاليد يف جمتمعنا تق�صي باأن �صلوك الفتاة ال�صيء 
توؤ�ص�س  البداية مل  اأن حمكمة  وحيث  القرابة.  درجة  النظر عن  بغ�س  وبعائلتها  بها  الأذى  ُيلحق 
املن�صو�س عليه  العذر املخفف  ي�صتفيد من  امل�صتاأَنف عليه  اأن  بها على  العقوبة املحكوم  تخفي�س 
يف املادة )98( من قانون العقوبات لعام 1960 اأو العذر املحل املن�صو�س عليه يف املادة )340( 
التي  والتقاليد  والعادات  به  قرابتها  ودرجة  املغدورة  �صلوك  �صوء  اعتربت  بل  القانون،  ذات  من 
اأ�صباب  ُيلحق الأذى بها وبعائلتها، مهما بلغت درجة القرابة، هي  اأن �صلوك الفتاة ال�صيء  تعترب 

خمففة تقديرية، لتخفي�س العقوبة... فاإن قرار املحكمة واحلالة هذه يكون موافقًا للقانون«.

تعليقنا على قرار املحكمة
اإليه حمكمة البداية؛  مع احرتامنا ملحكمة ال�صتئناف، فاإنه قد غاب عنها وهي توؤيد ما تو�صلت 
والتي بدت وكاأنها تت�صفح قانون العقوبات بحثًا عن عذر خمفف من العقوبة كي متنحة )للقاتل( 
من   )99( املادة  يف  الواردة  املخففة  الق�صائية  بالأ�صباب  املطاف  نهاية  يف  �صالتها  وجدت  وقد 
يف  والتقاليد  العادات  باأن  اأي�صًا  والتذرع  اجلديد،  بقانون  القرار  اأغفلها  وقد  العقوبات،  قانون 
جمتمعنا تق�صي باأن »�صلوك الفتاة ال�صيء« ُيلحق الأذى بها )اأي املغدورة( وبعائلتها؛ غاب عنها 
الق�صائية  املانح لالأ�صباب املخففة  الق�صائي  القرار  اأن يكون  العقوبات يوجب �صراحة  اأن قانون 

التقديرية يف اجلنايات ُمعلاًل تعلياًل وافيًا.

للعقوبة،  خمففًا  ق�صائيًا  �صببًا  القاتل  لتمنح  للمحكمة،  كافيًا  يعد  التعليل،  هذا  مثل  كان  واإذا 
اأن قيام الفتاة بتدخني ال�صجائر �صلوكًا  فاإن هنالك من العادات والتقاليد يف جمتمعنا ما يعترب 
�صيئًا للفتاة وميكن اأن ُيلحق الأذى بها وبعائلتها، فماذا لو قام اأحدهم بقتل قريبته من الدرجة 
على  للعقوبة  خمففًا  �صببًا  القاتل  متنح  اأن  للمحكمة  ميكن  هل  ال�صلوك،  هذا  مثل  على  الرابعة 

جرمية القتل التي اقرتفها؟!

اإن تلك الجتهادات الق�صائية من �صاأنها اأن ُتثري ت�صاوؤلت جدية حول مدى اإميان بع�س ال�صادة 
يف  احلق  مقدمتها  ويف  الإن�صان«  حقوق  وقيم  »بثقافة  العدالة  مبوؤ�ص�صات  والعاملني  الق�صاة 
والتثقيف  التوعية  واأهمية  واإن�صافها،  واإن�صانيتها  املراأة  كرامة  واحرتام  التمييز  وعدم  امل�صاواة 
اأماًل يف  العدالة،  موؤ�ص�صات  يف  للعاملني  وبخا�صة  احلقوقي،  املجال  القدرات يف  ورفع  والتدريب 

حتقيق العدل والإن�صاف.

م�شمون الرتقيع الت�شريعي الثاين لقانون العقوبات

يتمثل الرتقيع الت�صريعي الثاين يف القرار بقانون 2014 الذي �صدر موؤخرًا بتعديل ن�س املادة )98( 
ا�صتثناء فاعل  التعديل  ا�صتهدف هذا  وقد  الغربية،  ال�صفة  النافذ يف  لعام 1960  العقوبات  قانون 
اجلرمية من العذر القانوين املخفف اإذا اأقدم على ارتكاب اجلرمية ب�صورة غ�صب �صديد ناجت عن 
عمل غري حمق وعلى جانب من اخلطورة اأتاه املجني عليه وذلك يف حال وقع الفعل )اجلرمية( على 

اأنثى بدواعي ال�صرف، بح�صب ن�س التعديل الت�صريعي الذي جاء به القرار بقانون اجلديد.
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قانون  املادة )98( من  الوارد يف  للعقوبة  املخفف  القانوين  العذر  باأن  التو�صيح  بد من  ل  بداية 
توفرت  ما  اإذا  معظمها  اأو  اجلرائم  جميع  على  ينطبق  اأنه  مبعنى  اأي  عام  عذر  هو  العقوبات 
�صروط تطبيقه الواردة يف الن�س املذكور، وبالتايل فاإن التعديل اجلديد ا�صتهدف ا�صتثناء فاعل 
اجلرمية من تطبيق العذر القانوين املخفف اإذا وقعت تلك اجلرمية على اأنثى »بدواعي ال�صرف«.

ا�صتخدم عبارة »�صرف  الذي �صدر عام 2011 قد  الأول  بقانون  القرار  اأن  اأن نلحظ هنا  بد  ول 
العائلة« فيما ا�صتخدم القرار بقانون الثاين 2014 عبارة »دواعي ال�صرف«، الأمر الذي من �صاأنه 
الأول  بقانون  القرار  يف  العائلة«  »�صرف  بعبارة  املق�صود  حول  الت�صاوؤلت  من  العديد  يثري  اأن 
وعبارة »دواعي ال�صرف« يف القرار بقانون الثاين لغايات ال�صتثناء من تطبيق الأعذار القانونية 

املخففة من حيث املبداأ؟

وبخا�صة اأنه ل توجد تعريفات يف قوانني العقوبات النافذة يف ال�صفة والقطاع للمق�صود ب�صرف 
العائلة اأو دواعي ال�صرف، وهي غري واردة اأ�صا�صًا يف ن�صو�س تلك الت�صريعات العقابية ال�صارية، 
الثقافة  بح�صب  تف�صريات  عدة  وحتتمل  ون�صبية  وف�صفا�صة  عامة  امل�صطلحات  تلك  اأن  وحيث 
تطبيق  من  ا�صتثناوؤها  يتم  حتى  لها  وا�صح  تعريف  اإىل  الو�صول  ميكن  فكيف  ال�صائدة  املجتمعية 

القانونية املخففة؟  الأعذار 

كما ول يبدو وا�صحًا »�صَرف َمن« املق�صود بالتعديالت حيث اأن العبارات امل�صتخدمة يف التعديلني 
�صبب  وا�صحًا  يبدو  ول  ال�صرف(؟!  العائلة/دواعي  )�صرف  اأكرث من جهة  على  تعود  الت�صريعيني 
التجرمي على ح�صاب الهتمام  لها قيمة يف  اأن ل يكون  ينبغي  التي  بالبواعث  التعديالت  اهتمام 
حتقيق  امل�صّرع  اأراد  ما  واإذا  املراأة،  �صد  متييز  من  عليه  تنطوي  وما  )القتل(  ذاتها  باجلرمية 
فباإمكانه  الن�صاء  اإيذاء  اأو  قتل  بجرائم  اخلا�صة  اجلزئية  يف  الردع  وحتقيق  للمراأة  احلماية 
بب�صاطة اأن ي�صتثني )جرائم قتل اأو اإيذاء الن�صاء( من الن�صو�س العقابية التي متنح الأعذار اأو 
الأ�صباب املخففة، دون اأن ُيقحم نف�صه يف بواعث القتل وم�صطلحات مثل ال�صرف و�صرف العائلة 
غري وا�صحة املعامل! وبالتايل، فاإن الدخول يف م�صاألة البواعث وم�صطلحات ال�صرف، عالوة على 
اأنه يثري العديد من الإ�صكاليات التي ل مربر لها، فاإنه دخول عبثي طاملا اأن الهدف الأ�صمى هو 

حماية الن�صاء من جرائم القتل والإيذاء. 

اأو »دواعي ال�صرف« يبدو  العائلة«  اآخر، فاإن ا�صتخدام م�صطلحات من قبيل »�صرف  ومن جانب 
العائلة/دواعي  )�صرف  بطويل  عمل  اأمام  اأننا  ويوحي  بل  الواقع،  يحاكي  ول  وخمادعًا  م�صلاًل  
املراأة  �صد  متييز  على  وتنطوي  الن�صاء  ت�صتهدف  دنيئة  قتل  جرائم  اأمام  اأننا  حني  يف  ال�صرف( 

ومعاقب عليها يف قانون العقوبات، ولها اأ�صباب ودوافع عديدة، مبا ي�صتلزم مراجعة امل�صطلحات 
من  واحلط  املراأة  �صد  التمييز  انت�صار  يف  ق�صد  غري  عن  اأو  ق�صد  عن  ت�صاهم  التي  امل�صتخدمة 

كرامتها واعتبارها يف املجتمع!

العقوبات  قوانني  على  الواردة  التعديالت  منها  تعاين  التي  والفو�صى  الرتباك  حالة  اأن  يبدو 
يف  الن�صاء،  ت�صتهدف  التي  اجلرائم  با�صتمرار  م�صتمرة،  �صتبقى  بقوانني  القرارات  خالل  من 
العقابية  الت�صريعات  مع  التعامل  يف  مهني  واأداء  الت�صريعية  املعاجلة  يف  وا�صحة  روؤية  غياب  ظل 
املعاجلة  ال�صحيح يف  الجتاه  نحو  امل�صّرع  تقود  اأن  على  وقادرة  فاعلة  م�صاركة جمتمعية  وغياب 
الت�صريعية بحظر وجترمي اأي متييز ميار�س �صد املراأة اأيًا كان �صكله، ويف املعاجلة غري الت�صريعية 
يف مواجهة ثقافة عاتية من التمييز �صد املراأة وانتهاك حقوقها وو�صع العقبات اأمام م�صاركتها 

الفاعلة يف خمتلف نواحي احلياة.  

ترقيع ت�شريعي ثالث حمتمل يف مواجهة ظاهرة قتل الن�شاء

�صعيد  على  اجلديد  الفل�صطيني  العقوبات  قانون  م�صروع  �صجله  الذي  الهام  التقدم  من  بالرغم 
حماية املراأة واإن�صافها وجترمي التمييز الواقع عليها وفر�س عقوبات رادعة يف مواجهته، والتقدم 
املواثيق  من  العديد  اإىل  وا�صتناده  عمومًا،  واحلريات  احلقوق  حماية  جمال  يف  اأحرزه  الذي 
الدولية، اإّل اأنه ويف ظل املطالبات الوا�صعة باإقرار هذا امل�صروع ل بد واأن نوؤكد جمددًا على اأهمية 
مراجعته جيدًا وبطريقة مهنية قبل الت�صرع باإقراره، وبخا�صة اأن املعاجلة التي يطرحها م�صروع 
قانون العقوبات يف هذا املجال حتديدًا، وجمالت اأخرى تخرج عن اإطار مو�صوعنا، حتتاج اإىل 

مراجعة جدية واإعادة نظر.

من  الن�صاء«  قتل  »جرائم  ي�صتثني  ل  اجلديد  العقوبات  قانون  م�صروع  اأن  من  ذلك  على  اأدل  ول 
امل�صروع،  من   )149( املادة  يف  عليها  املن�صو�س  للعقاب  املخففة  اأو  املعفية  القانونية  الأعذار 
والتي ُتتيح ا�صتخدام تلك الأعذار يف اجلرائم التي ترتكب »لبواعث �صريفة اأو بناًء على ا�صتفزاز 
خطري من املجني عليه بغري حق«. وبالتايل فاإنه ميكن اللجوء اإىل تلك الأعذار يف جرائم قتل اأو 

الن�صاء.  اإيذاء 

للقا�صي  التقديرية  لل�صلطة  ترجع  التي  الق�صائية  املخففة  الأ�صباب  يف  اأي�صًا،  كذلك  واحلال 
املن�صو�س عليها يف املواد )152( و )153( من م�صروع قانون العقوبات اجلديد، فهي ل ت�صتثني 
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هذا  وباإقرار  فاإنه  وبذلك،  الق�صائية.  املخففة  الأ�صباب  تطبيق  من  الن�صاء  واإيذاء  قتل  جرائم 
العقابية اخلا�صة  الت�صريعية  املعاجلة  ال�صفر يف  نقطة  اإىل  نعود جمددًا  فاإننا  امل�صروع اجلديد، 

بجرائم قتل اأو اإيذاء الن�صاء!

ومن جانب اآخر، فاإنه ويف حني جند اأن م�صروع قانون العقوبات اجلديد قد فر�س يف البند الأول 
من املادة )367( عقوبة ال�صجن املوؤقت مدة ل تقل عن خم�س �صنوات على من تفاجىء مب�صاهدة 
زوجه )الزوج اأو الزوجة( يف حال تلب�س بالزنا اأو يف فرا�س غري م�صروع واأقدم على قتلهما اأو اأي 
منها اأو اعتدى عليهما اأو اأي منهما اعتداء اأف�صى اإىل اإحداث عاهة م�صتدمية، فاإننا نالحظ اأن 
البند الثاين من الن�س املذكور ل ُيجيز الحتجاج بحق الدفاع ال�صرعي يف مواجهة َمن ي�صتفيد 

من هذا العذر.

لو ا�صتل الزوج �صالحًا )�صكني( يف تلك احلالة مثاًل واندفع باجتاه زوجته لقتلها  اأنه  اأي مبعنى 
فال يجوز لها الحتجاج بالدفاع ال�صرعي للدفاع عن نف�صها من خطر القتل، مبا يعني ال�صت�صالم 
فاإنها  فقتلته  نف�صها  عن  بالدفاع  قامت  واإن  �صاكنًا،  حترك  اأن  دون  �صتح�صل  التي  القتل  لعملية 
�صتعاقب على جرمية القتل، وهذا منطق �صاذ وغري مقبول، فكيف نعترب قيام الزوج بقتل زوجته 
واحلالة تلك جرمية ت�صتوجب فر�س عقوبة جنائية، ومن جانب اآخر ل جُنيز حق الدفاع ال�صرعي 
خطر  مواجهة  يف  مباح  قانوين  حق  هو  ال�صرعي  الدفاع  واأن  خا�صة  اجلرمية،  تلك  مواجهة  يف 

ج�صيم وحمدق بالقتل؟!     

نخرج من ذلك، اإىل اأن م�صروع قانون العقوبات اجلديد ُيعاين من حالة من التخبط يف معاجلة 
بهذا  ال�صارية  القدمية  العقابية  الت�صريعات  عن  كثريًا  يختلف  ول  الن�صاء،  اإيذاء  اأو  قتل  جرائم 
اخل�صو�س ومعاجلاتها الرتقيعية التي جاءت يف القرارات بقانون، مبا يتطلب التدقيق واملراجعة 
عواهنه  على  باإقراره  املت�صرعة  واملطالبات  اجلديد  للم�صروع  الت�صفيق  لغة  عن  بعيدًا  جيدًا 

وا�صتن�صاخ الأخطاء جمددًا!

نحو روؤية جديدة وحلول �شاملة وجذرية لإن�شاف املراأة

وفوق  ترقيعية  بحلول  للمراأة  الدونية  نظرته  يف  عاتي  واجتماعي  ثقايف  موروث  معاجلة  ميكن  ل 
ذلك   تعاين من حالة من الفو�صى والتخبط و�صعف وا�صح يف الأداء. هنالك حاجة ما�صة كانت 
الر�صمي  الر�صمي وغري  امل�صتوى  فيه  ي�صارك  ومتوا�صل  لنقا�س جمتمعي جدي  و�صتبقى  زالت  ول 
�صكل  اأي  وجترمي  وحظر  وحمايتها  املراأة  لتمكني  الت�صريعي  امل�صتوى  على  وا�صحة  روؤية  لبلورة 
وتنقية  الأر�س،  على  تطبيقها  و�صمان  عليه  رادعة  عقوبات  وفر�س  �صدها  التمييز  اأ�صكال  من 
عامة  �صيا�صات  بلورة  مع  بالتوازي  املراأة،  �صد  التمييز  اأ�صكال  كافة  من  الفل�صطينية  الت�صريعات 
العنف والتمييز الذي  اأ�صكال  اإن�صاف املراأة يف خمتلف املجالت وحمايتها من كافة  قادرة على 
خمتلف  تطال  الع�صوائية  عن  بعيدًا  وممنهجة  مدرو�صة  وتثقيف  توعية  وحمالت  �صدها،  ميار�س 
التعليمية  للمناهج  �صاملة  مراجعات  يتخللها  الأخرى،  على ح�صاب  منطقة  ترتكز يف  ول  املناطق 
يف ريا�س الأطفال واملدار�س واجلامعات ولأ�صاليب التدري�س املتبعة لتكون من�صجمة مع مبادىء 
وقيم حقوق الإن�صان ول �صيما احلرية وامل�صاواة وامل�صاركة واحرتام الكرامة الإن�صانية؛ على الأقل 
»با�صم«  بينما  املجهدة  املنزلية  الأعمال  يف  والدتها  ت�صاعد  املنزل  حبي�صة  »رباب«  تبقى  ل  كي 

م�صتمر يف اللهو بالكرة خارج املنزل اأو مع اأبيه ل اأدري اأين!       
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