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 نسوية قراءة: الكنسية املحاكم يف نتحدث عدالة ومنالية ح�ية، أي عن

 أصالنية
 

  1كيفوركيان-شلهوب نادرة

 2خشيبون سناء

 

 السيايس السياق يف جمة وعقبات تناقضات يواجه للمرأة العدالة لتأم� النقدي النسوي والتدخل الحراك

- نفسها اليهودية الدولة يف األصالنية الفلسطينية املرأة ترى إذ إرسائيل؛ يف الفلسطينيات للنساء الشائك

 االجت�عي الضبط أجهزة إىل التوجه إىل ومضطرة ضدها، العنف كتم عىل مرغمة-األحيان من كث� يف

 املجتمعية االقتصادية السياسية، اإلشكاليات تواجه ليك منالية، واألكرث املقبولة اجت�عيًّا، عليها املتعارف

. أطفالها حضانة يف حقوقها من وحرمانها أوالدها، ومشاهدة والطالق بالعنف واملرتبطة رسية،أ  والداخل

 حيث من واالسترشاقي الثقافوي الكولونيايل املنهاج استخدام من اإلرسائيلية عنف الال حركات ملنع وهنا،

 تهميشها ربةوملحا ومجتمعها، بيئتها عنف ضحية كونها بدونية معها والتعامل عليها،" الشفقة“

 ذلك يف مبا( العنف من مختلفة أنواًعا تواجه امرأة وكونها أصالنية، فلسطينية امرأة كونها املضاعف،

 اإلمكان قدر املقبولة املنال، السهلة الطرق جميع تستخدم فإنها ،)األصال� واملجتمع الرجل من العنف

 عىل واعت�ًدا وعليه،. ضدها العنف ملواجهة كطرق بيئتها لدى واملعروفة جغرافيًّا، منها القريبة مجتمعيًّا،

 بعرض الورقة هذه تقوم األصالنية، للمرأة املواجهة واملعيقات ومكانة وظروف ملوقع النقدية رؤيتنا

 . لخدماتها واملستعملة الكنسية املحاكم إىل املتوجهة الفلسطينية للمرأة العدالة منالية ظروف

 مناليتها حيث من املرأة ضد العنف وواقع وضعية فهم أن عىل نشدد والتحليل، بالطرح البدء وقبل

 والتفاعل بالعالقة وطيًدا تعلًقا متعلق إرسائيل يف الفلسطينية املرأة وضع أن عىل التأكيد يتطلب للعدالة

 قبل من صارخ متييز من يعانيان والفلسطينية الفلسطيني إن حيث والدولة؛ املجتمع ب� تفاعل والال

 متتالٍ  سلب وطأة تحت يقع الكر�ة الحياة يف حقهم وكذلك تُسلب، زالت وما ُسلبت أرضهم فإن ة،الدول
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 السلب وهذا. التمييز سياسات من وغ�ها املوارد توزيع يف وإجحاف عنرصية قوان� ترشيع حيث من

 القضايئ النظامو  السيايس السياق. أنواعها عىل السيايس-االجت�عي الضبط مؤسسات اىل يتغلغل املتتايل

 من فالدولة. وصعب مرّكب وضع يف األصالنيات الفلسطينيات النساء يضع الشخصية األحوال يف الديني

 Shalhoub-Kevorkian and( ثقافوي منظور من إليهن ويُنظر وخطرات مرفوضات تعتربهن ناحيتها

Daher-Nashef, 2013; Shalhoub-Kevorkian and Daher-Nashef, 2012(، األخرى الناحية ومن 

. ذكوريته عىل الحفاظ عىل وعامل) 2012ب ،2012أ بطشون،( متجمد ديني قانو� نظام مواجهة عليهن

 إال الديني، وانت�ئهن مجتمعهن، من جزًءا كونها وثقافيًّا اجت�عيًّا منهن قريبة الدينية املحاكم أن فرغم

 غ� أجانب أغلبهم دين رجال ويديرها بطريركية،-دينية وعادات لقيم قانونيًّا وتخضع متطورة، غ� أنها

, וכוכבי תירוש; 1995, רדאי أ؛2012 ،2012 بطشون، ؛2003 شغري، ؛2002 جهشان،( بالسياق ملم�

2009; Kretzmer,1988; Shalhoub‐Kevorkian, 1999; Karayanni, 2006 .(نع الوضع هذا� 

 الحرمان مسار مع يت�هى هذا حقهن فسلب لفة،مخت وأساليب بطرق العدالة إىل الوصول من النساء

 املهدورة شعبهن حقوق من وبناتهن أبناؤهن مدنهن، قراهن، أهلهن، عائالتهن، تعيشه الذي املستمر

 ;Shalhoub-Kevorkian, 1997( وبالرفاه الكر�ة بالحياة باملوارد، بالتنقل، باألرض، بالحق، املتمثلة

Rouhana, 1998; Jabareen, 2010( . 

 كيف لتوضح الكنسية، املحاكم يف املرأة تجربة وهو أال واحًدا، محوًرا وتحلل تتعمق سوف الورقة هذه

 والعنف الصامت العنف مسار يف وَمْوضعتها املرأة إنسانية وإلغاء الهوية إلغاء عىل املنظومة تعمل

 اإلطار يف تجذرةم منظوماتية قمعية هيكليات عن الناتج العنف الصامت بالعنف نقصد. الصارخ

 سيطرتها تحت والواقعة بأيديولجيتها املتأثرة لها، التابعة االجت�عي الضبط وملؤسسات للدولة الخدمايت

 واملادية والنفسية الجسدية بأنواعه الصارخ العنف أما. أنواعها عىل الدينية املحاكم ذلك يف مبا وقوانينها،

. املختلفة االجت�عية الخدمات باهت�م ويحظى مريئ ياناألح أغلب ويف به، معرتف عنف فهو والجنسية،

 غ� أو ملحوظة غ� أو محمية غ� تحقيقها يف تواجهها التي والصعوبات املرأة حقوق تكون وعندما

 إىل هنا اإلشارة تجدر. الذات وكراهية ولوم ضدها، العنف بتذويت تبدأ األحيان بعض يف فإنها محرتمة،

 ويقاومنها، املنظومة هذه يتحّدين النساء فبعض متفاوت؛ نحوٍ  عىل النساء عىل تؤثر القمع منظومة أن

 الشخصية بطاقاتها باملرأة، تتعلق ألسباب لسيطرتها والرضوخ للخضوع معرّضات منهن اآلخر البعض بين�

 قةالور  هذه تركز سوف. بها املحيطة السياسية – االجت�عية والبيئة االقتصادية، وظروفها والنفسية،

 بالهوية تتالعب -دراستنا أكدت ما نحو عىل- والتي حاليًّا القامئة املنظومة عمل كيفية يف ومتحص

 . املرأة بإنسانية وتخل الجمعية-القومية

. الشخصية األحوال يف القضائية مس�تها يف املسيحية املرأة عىل فُرضت محطة هي الكنسية املحكمة

 ب� والعالقة والطالق بالزواج تتعلق قضايا يف حرصية صالحية يةالكنس للمحكمة الدراسات، تش� فك�

 تعديل من وبالرغم. رعيتها ألبناء) فسخه أو الزواج بطالن الطالق، الهجر، الزوجة، نفقة مثل( الزوج�
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 العائلة شؤون ملحكمة موازية صالحيات وإعطاء 2001 سنة يف عليه واملصادقة العائلة شؤون قانون

 فإن عليهم، والوصاية نفقتهم األوالد، حضانة اإلرث، املمتلكات، تقسيم قضايا يف سيةالكن واملحكمة

 بطشون، ؛2003 شغري،( والطالق الزواج قضايا يف الكنسية للمحاكم املطلقة بالصالحية �س مل التعديل

 ييدع حيث للتعديل، والرافضة الداعمة النقاشات إىل) 2012( هواري أشارت وقد). ب2012 أ،2012

 الداعمون أما صالحياتها؛ وعىل الدينية مؤسساتنا عىل الحفاظ فلسطينية كأقلية حقنا من أنه الرافضون

 األحوال لجنة اّدعت بين� له، املناِسبة القانونية املنظومة اختيار يف االنسان حق عىل شددوا فقد للتعديل

 تحدٍّ  مبثابة كان التعديل أن هواري فوتضي. حقهن النساء تعطي ال الدينية املحاكم قرارات أن الشخصية

 . إنصافًا أكرث قرارات وإلصدار أدائها لتحس� الدينية للمحاكم

 بعملها تقوم إنها حيث الكنسية؛ املحكمة إجراءات يف إشكالية هناك ،)أ2012( بطشون وبحسب

 تخضع ال هي) هوديةوالي الدرزية الرشعية،( األخرى الدينية املحاكم من العكس وعىل مطلقة، باستقاللية

 الوحيد التدخل. القانونية وتداب�ها بعملها وال القضاة اختيار يف الدولة قبل من تدخل أو إلرشاف

 األمر من 54 املادة متنح إذ ؛)أ2012 بطشون،( العليا العدل محكمة طريق عن هو واملحدود املرشوط

 يف املسيحية الطوائف أبناء يخص ما يف ةاملسيحي الكنسية للمحاكم قضائية صالحيات 1922 للعام املليك

 اإلرث، عليهم، والوصاية األطفال عن املسؤولية واألطفال، للمرأة املدفوعة والنفقة والطالق الزواج قضايا

 القضاة وتعي� املحاكم إقامة يف القانون يتدخل ال بين� الديني؛ الوقف أو الوقف وقضايا التبني،

 3.ذلك هشاب وما القضائية واإلجراءات

 

 واملقابالت املشاهدات تحليل

 مررن نساء 7 مع ومقابالت كنسية محاكم يف مشاهدات ثالث عىل تعتمد هنا سنعرضها التي املعطيات

 واختصاصيات محاميات، أربع إىل باإلضافة األخ�ة، الخمس السنوات خالل الكنسية املحاكم يف بتجربة

 الظاهر ب� الخطاب يف اختالفًا هناك ان إىل ملشاهداتوا املقابالت من املعطيات تش�. اجت�عيات

 تغي�ات هناك أن املشاهدات من تب� حيث الكنسية؛ املحاكم يف النساء به متر الذي املسار يف والباطن،

 عىل والرجال للنساء – املتنازعة لألطراف آمنة بيئة إضفاء يف تساهم أنها انطباًعا تعطي املحكمة يف تقنية

 املحكمة، يف واملَهانة والظلم باالستياء شعورًا لديهن نجد النساء، لتجارب االست�ع عند ولكن. سواء حد

 الكنسية املحكمة يف النساء تجربة لفهم الخطاب� طرح نحاول سوف. التغي�ات هذه من بالرغم

 .للعدالة املرأة وصول تعيق أو تساهم التي العوامل وسنعرض

 شعور إعطاء يف كب�ة أهمية للمكان أن وقراءاتنا تجاربنا عىل واملعتمد تواضعامل باعتقادنا املكان؛ ،أوالً

. املحكمة خالل من العائلية الشخصية بحقوقهن املطالبة يف مس�تهن يف للنساء، وباألمان بالراحة

 قاعة يف. إليه الوصول السهل من للكنيسة تابع بناء يف الواقعة الكنسية املحكمة يف جرت املشاَهدات

3 http://www.justice.gov.il/MojArb/LiskaMispatit/EdotNotzriyot.htm 
                                                           



) القضاة( الكهنة هادئ، املكان. املحكمة إىل الدخول بانتظار األوىل القضية أصحاب جلس االنتظار،

 غرفة يف املوضوعة القهوة رشب عىل ويحثونهم عامة، أحاديث معهم ويتبادلون بالحضور، يرحبون

 إىل للدخول سيًّانف وتهيئتهم األطراف لتحض� مه�ًّ  الحميمي الجو هذا يكون أن املتوقع من. االنتظار

 .واالضطراب التوتر تخفيف يف بآخر أو بشكل يساهم وقد املحكمة، قاعة

 محاولة يف رسمي، غ� نحوٍ  عىل-املعتاد يف- تدار الجلسة أن يبدو املحكمة، قاعة يف املشاهدات ومن

 تهم،حسابا مراجعة عىل وحثهم بينهم، النزاع حدة من والتخفيف األطراف، نظر وجهات ب� للتقريب

 كانت وإذا. القضية هي هذه كانت إذا الطالق فكرة عن يَْعدلون لعلّهم االلتقاء؛ نقاط عن والبحث

 وتسعى األطراف، عن الضغط تخفيف يف املساهمة تحاول الرسمية غ� فالجلسة حضانة، أو نفقة قضية

 .النتائج أفضل إىل وللوصول واالنتقام الغضب عن بعيًدا بهدوء قراراتهم التّخاذ لدفعهم

 جلسة كل نهاية ويف النقاش، خالل الجلسات َمحارض وطباعة بتسجيل اهتمت املحكمة إن كذلك 

لت  الطرف�، عىل األمر يسّهل اإلجراء هذا أن ويبدو. للطرف� وُسلِّمت مبارشة، وُوقِّعت القرارات، ُسجِّ

 .وقَّعامل القرار عىل للحصول املحكمة إىل للعودة الحاجة ويلغي الوقت، ويوفر

 رسمية اىل الجلسة تحولت األطراف، ب� كث�ة اختالف نقاط هناك أن تبّ�  عندما الجلسات، إحدى ويف

 مكانه يف كل املوكل�، مع واملحام� أماكنهم يف القضاة وجلس الكهنة، ومبوافقة املحامية من بطلب

 . رسميًّا ليكون النقاش وانتقل لذلك، املخصص

 نفسها عن التعب� املرأة عىل يسهل أن املمكن من الذي األمر العربية باللغة جلساتال تدار اللغة؛ ،ثانيا

 يتكلم وواحد عرب كهنة هم ثالثة املحكمة أعضاء غالبية إن كذلك. األفضل بالشكل رسالتها وايصال

 قضاةال أن إىل مؤًرشا هذا يكون أن املمكن ومن السن�، عرشات منذ العريب املجتمع يف ويعيش العربية

 الطروحات مع التعامل بإمكانهم وأن وتقاليده، عاداته ثقافته، العريب، املجتمع ويتفهمون اللغة يفهمون

 به تشعر ما بالرضورة ليس هذا ولكن. املجتمع يف يجري لِ� وواعيًا حساًسا تعامالً طرف كل من املقدمة

 مش وأكيد بحيفا، عاملحكمة تروحي ما قالويل: "سامية لنا قالت فقد املحكمة؛ إىل توجهها عند املرأة

 معي وتعاملوا االحرتام وعدم بالبهدلة حسيت. عليهن بتفهمي وال عليكِ  بيفهموا ال عشان بالنارصة

 االنكشاف أو الشخصية تجاربهن عن الناتجة للمحكمة، النساء نظرة أن إىل يش� م� ،"مه� كث� بشكل

 بظاهرها التجربة يعشن إنهن حيث الخارج؛ من املشاهد راهي ع� أحيانًا مختلفة حولهن، نساء لتجارب

 . وخفاياها

 القضاة إن حيث متساويًا، يكون ألن يسعى األطراف مع املحكمة تعاُمل أن املشاهدات خالل وتَب�َ 

م التي باالتفاقيات وَ / أو النقاش يف يدور ما طرف كل يفهم بأن يهتمون  فيها يكون ال ليك للمحكمة تُقدَّ

 التفاقية الطرفان فيها توّصل التي الجلسات إحدى ففي. آخر عىل لطرف مكسب أو لطرف ظلم أو غنب

 وأنه� محاميه�، عىل عرضاها الطرف� أن من التأكد بعد إال قبولها املحكمة رفضت عليه�، مقبولة

 دفع الزوج من وطلبت الزوجة، حق لض�ن املحكمة اهتمت أخرى، قضية ويف. فيها ورد ما متاًما يعيان

 النسويّة الدراسات برنامج           موقف ورقة - الفلسطينية للمرأة العدالة منالية مرشوع             الكرمل مدى 
 www.mada-research.org           



 أع�ل يف العمل إىل أو الغ�، إىل الحاجة دون بكرامة والعيش مستقبلها تأم� من �ّكنها لزوجته تعويض

 .لها مناسبة غ�

 ضعيفة املرأة أنّ  ُملخَّصها التي اآلراء الكهنة،-القضاة يحملها التي املسبقة اآلراء أن أحيانًا يشعرن النساء

 قالت املثال، سبيل فعىل. أمامهم املطروحة القضية مع تعاملهم عىل تؤثر دق حقها، عن تدافع ما ونادًرا

 وصاروا شاطرة أل�) زوجها( عليه شفقوا باملحكمة" إنه جيًدا وواجباتها حقوقها تعرف التي هند لنا

 واملحافظة الرجل بح�ية تهتم املحكمة عىل تطغى التي الذكورية أن إىل كذلك وأشارت". مني يحموه

 تعد ومل أمامهم، الحيلة وقلة باإلهانة شعرت املحكمة يف أوالدها كان عندما أنه وأكدت. صالحهم عىل

 قدام قارص َمرَة بتص�ي لورا؛ برتجعي اوالدك قدام باملحكمة: "قالت حيث حقوقها، عن الدفاع عىل قادرة

 ".بعض مصالح عىل بيحافظوا رجال

 هذه ودعم القانونية، لحقوقها املرأة توعية عىل ا/وقدرته ونبالقان ا/ومعرفته ة/املحامي أن يبدو ،ثالًثا

 إن كذلك. للعدالة املرأة وصول يف تساهم التي العوامل من ذاك بها، املحكمة وإقناع بالحجة الحقوق

 رئيس أكد فقد العدالة؛ نيل نحو مس�تها يف املرأة مساندة يف ساهم الحيّز هذا اىل املحاميات دخول

 محاميات هناك اليوم ولكن ومستهجنًا، غريبًا أمرًا للمحكمة محامية دخول كان املايض يف" أنه املحكمة

 وال- املحكمة قاعة يف محامية وجود أن ويبدو ،"املحكمة قاعة إىل االنسان حقوق خطاب أدخلنَ  قديرات

 املرأة دعمي أن شأنه من-الكنسية املحاكم يف قاضية تعي� الستحالة فيها قاضيات غياب ظّل  يف سيّ�

 .بحقوقها للمطالبة أقوى صوتًا ويعطيها الحيّز هذا ذكورية ويكرس

 عائًقا يشّكل أن أو أحيانًا، املحكمة يف املرأة موقف تعزيز يف يساهم أن له �كن الذي العوامل أحد ،رابًعا

 ثقافتها، قضيتها، يف املحكمة تنظر التي املرأة هي مبن يتعلق أخرى، أحيان يف للمرأة العدالة منالية أمام

 املشاَهدات تش� إذ إعاقة؛ من تعا� أو الخاصة االحتياجات ذوي من كونها بحقوقها، ووعيها معرفتها

 رئيس. للعدالة املرأة وصول تعيق أو تسّ�  أن شأنها من الشخصية واملوارد املميزات هذه أن واملقابَالت

 صوت إن أي ؛"النقاش يف حضورًا أكرث فهن ولذلك ،لحقوقهن وعيًا أكرث اليوم بناتنا إن: "أكد املحكمة

 عىل حقوقها تعرف ال التي املرأة إىل يُنظر بين� أوضح، وحضورها أقوى يكون قد بحقوقها الواعية املرأة

 وقد النقاش، عن غائبًا أحيانًا يكون صوتها ولذلك مذنبة، أنها تشعر األحيان من كث� ويف ضعيفة، أنها

 . مثالً األوالد كحضانة- العائلية حقوقها مقابل الشخصية حقوقها عن تتنازل

 علمي كل" من بالرغم حقوقها، ح�ية من تتمكن مل واقتصادية، شخصية موارد متتلك التي هند،

 يش� م� ؛"مبجتمعنا الرجل قوة من حايل أحمي ساعد� ما االقتصادية استقالليتي وكل وشغيل ومعرفتي

 دون واحد عامل عىل تقترص وال املحكمة، يف املرأة موقف عىل املؤثرة عواملال يف تداخالً هناك أن إىل

 تكون ماديًّا املستقلة والعاملة املتعلمة املرأة أن أكدت التي سابقتها عن تختلف رويدة فتجربة. سواه

 أن عبالص من ولذلك عائلتها، عىل أو زوجها عىل ماديًّا املعتمدة املرأة من بحقوقها املطالبة يف أقوى

 التي رويدة أكدت وقد. العدالة من حد أقىص إىل الوصول إىل الطرق بكل وتسعى حقوقها عن تتنازل

 لدفع مادية إمكانيات عندي وكان قوية، كنت أنا: "بقولها هذا عىل الكنسية املحكمة يف بتجربة مرت
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 إذا مادية استقاللية هاعند وما بتشتغل ما اليل املرأة بتعمل شو: حايل باسأل كث�. للمحكمة الرسوم

 قضيتي مع صار إيش أعرف عشان باملحكمة اليوم كل أتصل كنت أنا بعدين... للمحكمة؟ تتوجه قررت

 ".بنفيس وكب�ة صغ�ة كل أالحق كنت إياه، يل بيقولوا اليل كل أقبل كنت وما

 التي املرأة. املحكمة وقرارات إجراءات عىل تؤثر أن شأنها من الجسدية اإلعاقة أن املشاهدات من وتب�

 يف صالحها يف يكون ال قد وهذا الوطني، التأم� مؤسسة من مخصصات عىل تحصل إعاقة من تعا�

 الكنسية املحكمة أن املشاهدة يف تب� ولكن. تستحق م� أقل نفقة عىل تحصل قد إذ النفقة، قضايا

 �ّكنها زوجها من مايل تعويض عىل حصولها إىل وتسعى املرأة حقوق عىل بالحفاظ-الحالة هذه يف- تهتم

 . بكرامة العيش من

 للمحكمة تصل التي للمرأة واالجت�عي العائيل الدعم أن واملقابالت املشاهدات بينت هذا، عىل عالوة

 أكرث، مطمئنة تكون بحيث وبحقوقها بنفسها ثقتها يعزز أن شأنه من عائلتها، من بدعم أو عائلتها، مع

 مبارشة تصلها والتي خارجها، أو املحكمة داخل عليها، الواقعة الضغوط من التخفيف يف يساهم قد م�

 املجتمعية املفاهيم عن الناتجة املبارشة غ� والضغوط املحكمة، هيئة ومن ته/ومحاميه زوجها من

 .ترّسباتها وعاشت عليها تربت التي والدينية

 إحدى ففي. املشاَهدات إحدى يف رأينا ك� املرأة صوت إس�ع يعيق أحيانًا القانو� الخطاب ،خامًسا

 قد ستقوله ما ألن قوله، تريد ما تأجيل منها طلب محاميها ولكن شيئًا، تقول أن املرأة حاولت الجلسات،

 بحسب- أي ألجلها، عليه للحصول هو يسعى م� أقل حقوق عىل تحصل بحيث املحكمة قرار عىل يؤثر

 تفس� اإلمكان ويف. مبصلحتها اهت�ًما ذلك يفعل أنه واملقصود إسكاتها، عْربَ  حقها عن يدافع هو-مفهومه

 القانون استع�ل إىل سابقة دراسات أشارت وقد القانون، مع متّشيًا للمرأة إسكات بأنه املحامي ترصف

 . حقوقها وعىل عليها الحفاظ بحجة املرأة صوت إلخراس

. للعدالة للوصول املرأة أمام عائًقا أحيانًا تشكل الكنسية كمةاملح مع واملبارشة الشخصية العالقة ،سادًسا

 مبصالح يهتمون رجاالً كونهم الكنسية املحاكم مع قوية عالقات للرجال أن النساء بعض أكدت فقد

. ضايعة كث� كنت: "قالت نهى. وقراراتها املحكمة إجراءات يف املجتمع ذكورية ويرّسخون البعض بعضهم

 رئيس بيعرف جارنا لوال والله" أنه أكدت وسمر". عليه برتوح باملحكمة ومعارف ايبقر  إلُه ما اليل

 ". صعب كث� بيكون كان املحكمة

 وهو- الجوهري القانون ألن حالًّ؛ ليس املحاكم قرارات يف والتدخل إشكالية، هو نفسه القانون ،سابًعا

 املحاكم يف طالق وجود عدم( مةمنظو  أي تحت تغي�ه الدولة تستطيع ولن متجمد-املشكلة أساس

 محاميات مع أجريناها التي املختلفة واملقابالت مشاهداتنا وبحسب). وغ�ه الهجر الكاثوليكية،

 تحليل فحسب. الكنسية املحاكم يف ملموسة بنتائج تأِت  مل التغي�ات هذه أن يبدو نسويات، وناشطات

 الدولة حق من ليس أنْ  تعتقد الكنسية املحاكم أنّ  االّدعاء �كننا النساء، مع واملقابالت املحاميات

 املحاكم تحس� عدم يف التوجه هذا وينعكس املدنية، املحاكم مع مقارنة أي وترفض شؤونها يف التدخل

 غ� الكنسية املحاكم. األقل عىل املبادرة مستوى عىل حتى والجوهرية، اإلجرائية لقوانينها الكنسية
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 من قليلة نخبة احتكار يسهل م� شحيحة، الكنسية القوان� مراجع حتى. اتهاقرار  بنرش تقوم ال منظمة،

 .أيًضا النساء لدى العدالة منالية عىل تداعياته له وهذا الكنسية، للمرافعة املحام�

 واإلجراءات، األجواء عىل إيجابًا يؤثر أن شأنه من املحكمة قاعة داخل امرأة وجود أن من بالرغم ولكن

 كانت إذا نفقة؛ عىل لتحصل مطيعة تكون أن عليها: مثالً( بدونية املرأة مع الكنيس انونالق يتعامل

 املرأة الكنيس، للقانون َوفًقا لألم ال لألب هي الوالية: الحضانة موضوع يف النفقة؛ من تُْحرم بالهجر مذنبة

ه هو قانونًا املرأة إىل التوجه أنّ  هذا معنى). ذلك وغ� ابنها، حضانة من تُْحرم ثانية تتزوج التي  توجُّ

 الزوجية، العالقة إنهاء تستطيع ال الكاثوليكية املرأة: التعامل هذا عىل آخر مثال مثّة. أبويّ  استعاليئّ  دوّ�،

 انفصال هو النهاية يف عليه تحصل ما عليها، زوجها خطورة إلثبات شاّق  مسار بعد الهجر مُتنح وعندما

 مل إذا بالراحة وهمي شعور إشاعة عىل الكنسية املحاكم يف النسوي مثيلالت يساعد قد لذا،. فقط جسدي

 .الكنيس والقانون املحكمة توجه عىل التأث� إىل يهدف

 قاعة وداخل خارج املكان: ييل مبا للعدالة للوصول املرأة إمكانيات عىل تؤثر التي العوامل تلخيص �كن

 وجود وكذلك املرأة، مع ا/وتعامله القانونية ا/ومعرفته ة/مياملحا املحكمة؛ يف املستعَملة اللغة املحكمة؛

 االقتصادي، واالستقالل والعمل، كالتعليم،- الشخصية ومواردها وقدراتها املرأة املحكمة؛ قاعة يف محامية

 قدرته ومدى القانو� الخطاب عليه؛ تحصل الذي واالجت�عي العائيل الدعم إىل إضافة بحقوقها، والوعي

 مع الشخصية وبالعالقات باملحسوبيات تأثُّرها وعدم املحكمة مصداقية مدى املرأة؛ صوت عإس�  عىل

 .األطراف

 

 نقاش

 واملؤثرات الكنيس القضايئ املسار يف يجري ما لوصف أساسي� خطاب� هناك أن إىل والتحليل النتائج تش�

 تؤّمن قد تقنية ظروف من أعاله كرُذ  م� فبالرغم. املحكمة وقرارات إجراءات عىل تؤثر التي الخارجية

 عليها تعتمد التي املقابالت يف شاركن اللوايت النساء فإن الكنسية، املحكمة يف للمرأة آمنًا حيّزًا أحيانًا

 التي القرارات ومن معهن تعاملها من الكنسية، املحكمة إجراءات من استيائهن عن عّربن الورقة هذه

 مع) أ2012( بطشون أجرته الذي البحث نتائج عىل أكدن  وقد. نتجاهه عادلة تكن مل رأيهن بحسب

 يف اإلجراءات أن من بالرغم أنه إىل املبحوثات أشارت حيث الكنسية؛ املحكمة مع تجربة يف مررن نساء

 املحكمة، أداء يف السلبيات من العديد مثّة املدنية، املحاكم يف مّ�  أكرب برسعة تس� الكنسية املحكمة

 التي املسبقة واآلراء للزوج، املحكمة وتحيُّز واملحكمة الزوج ب� خفية اتفاقيات هناك أن هنشعور  مثل

 أو املهني العالج وغياب املحكمة، قاعة يف نساء وجود وعدم النساء، مع املحكمة تعامل عىل تؤثّر

 يف به املعمول ونالقان وبطريركية املحكمة، يف واملهنية القانون سلطة وغياب املحكمة، من له التوجيه

 .الكنسية املحكمة

 عند الدولة حيّز خارج تقع الكنيس العدل ومسارات الكنسية املحكمة أن التحليل من كذلك ويظهر

 أو املسجون التفاعل هذا. نفسه الوقت يف وسيطرتها الدولة قوان� تحت تقبع ولكنها إليها، املرأة دخول
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 واالستع�رِ  الكنسية، املحاكم إىل التوجه عند الفلسطينية ةاملرأ  قضايا ب�-التعب� صح إن- املقيَّد

 حياتها يف للعدل للوصول محاولتها يف قامعة تناقضات مع التعامل املرأة عىل يفرض اإلرسائييل، االستيطا�

 مستمر استع�ر عىل باألساس املبنية اإلرسائيلية الرسمية العدل منظومة أولها. والعائلية الشخصية

 التي الكنسية الداخلية املنظومة ثانيها،). Shalhoub-Kevorkian, 2000( بالدها يف األصالنية للمجموعة

 وجدت مشابهة أصالنية دراسات إىل اإلشارة �كننا وهنا للمرأة، قامعة سلوكيات يف الحالة هذه يف تشارك

 خاصة ةاملهمش واملجموعات عامة، املجتمع فوق نفسها تضع املجتمعات هذه يف النخبة أن

)Denetdale, 2006, 2008 .(مجال يف ات/والناشطون ات/املحامون يقع الحاالت من كث� يف أنّه ثالثها 

 فمن. القضايئ املسار يف للنساء ن/مرافقتهم خالل يواجهونه الذي التناقض بسبب ح�ة يف املرأة حقوق

 اليومية أوالدها وحاجات هاحاجات توف� يف املرأة ملساندة رسيعة خطوات التخاذ حاجة هناك جهة،

 والحصول العدالة إىل للوصول دعمها يريدون أخرى، جهة ومن ؛-وامللبس والغذاء كاملسكن- األساسية

 يات/املحامون أحيانًا يساهم والتناقضات، الصعوبات لهذه نتيجة. والبعيدة اآلنيّة حقوقها عىل

 عىل املرأة تحصل ليك والكنيس الرسمي النظام ويتقبلون للمرأة، أقل عدل قبول يف ات/والناشطون

 .املدى بعيدة لحقوق الوصول سبيل يف ن/نضالهم ويؤجلون والطارئة، اآلنيّة حاجاتها

 عليه تسيطر بطريريك - ذكوري- أبوي مجتمع يف األصالنية الفلسطينية املرأة تعيش ذلك، عىل عالوة

 تناسب ال والتي والقد�ةُ  الواضحة غ�ُ  الدينية املؤسسة وقوان�ُ  جهة، من اإلرسائيلية، املؤسسة قوان�ُ 

 من النابع الصامت العنف من املرأة تعا� لذلك، ونتيجة. أخرى جهة من فيه، نعيش الذي الزمن

 باإلضافة والسندان، املطرقة ب� يضعها الذي تجاهها، املجحفة وقوانينه� املؤسست� هات� ب�" التانغو"

 مسؤولية يحّملها ما وغالبًا ازدراء، نظرة الطالق تطلب التي املرأة إىل ينظر الذي املجتمعي العنف اىل

 الرجل ب� شخصية عالقات بناء إمكانية فإن ذكورية، واملحكمة ذكوري املجتمع أن ومبا. زواجها فشل

 يف تصب ما غالبًا العالقات هذه. الطرف� بتشجيع ويحظى ومقبول محتَمل، أو طبيعي أمر واملحكمة

 الفلسطيني املجتمع غالبية هذا، عن فضالً. النساء حقوق حساب عىل املحكمة يف الرجال حةمصل

،-متوسط اقتصادي مستوى يف تعيش األصال�  مادية، صعوبات من خاص بشكل يعان� والنساء متدنٍّ

 ملسارا تكاليف إن إذ للعدالة؛ وصولهن إمكانيات من يحد م�- اقتصاديّا مستقالت غ� منهن والكث�ات

ا عالية الكنيس-القضايئ  .جدًّ

 ومعقدة متشابكة مصيدة يف عالقات إرسائيل يف األصالنيات الفلسطينيات النساء إن القول، قُصارى 

 يُرَغمن أو يخرتن ما غالبًا إنهن إذ الشخصية؛ أحوالهن تخص التي القضايا يف للعدالة الوصول من متنعهن

 القوة لهيكليات ومعرفتهن وعيهن من بالرغم الكنسية املحاكم ىلإ التوجه اختيار عىل الطالق حاالت يف

ثة وغ� القد�ة والقوان� املحاكم، هذه تسّ�  التي األبوية واألعراف والقواعد واملحسوبيات  وغ� املحدَّ

 الكنسية املحاكم يف التغي� محاوالت من وبالرغم. اليوم النساء هؤالء فيه تعيش الذي للحارض املالمئة

 وال الخارجي، املظهر تجميل يف تساهم تقنية كونها تتعدى ال التغي�ات هذه فإن خدماتها، تحس� هدفب
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 والرجل للمرأة عادلة خدمات لتقديم تعديالت إلجراء والخفية الظاهرة اإلشكاليات يف التعمق يف تجازف

 .سواء حد عىل

 

 توصيات

 التي واألدبيات الكنسية، املحاكم يف بتجربة مررن نساء مع أجريناها التي واملقابالت مشاهداتنا عىل بناءً 

 التي واإلجراءات الكنسية املحاكم عمل يف جدية تغي�ات إلحداث حاجة هناك أن نرى سابًقا، عرضناها

 عند للعدالة الوصول من املرأة متك� وبغية. خاصة والطالق عامة، الشخصية األحوال قضايا يف تتخذها،

 :ييل مبا نويص نسية،الك للمحكمة توجهها

 كقانون إنتاجه تعيد التي الدولة مبنظومة جذريًّا ارتباطًا ومرتبط قديم الحالية بصيغته الكنيس القانون•

 القانون يف وأساسية جذرية تغي�ات إلحداث حاجة مثّة وعليه،. للتغي� قابل وغ� وذكوري متجمد قديم

 . العرصية االجت�عية التغي�ات مع ويتناغم املرأة، احتياجات ويالئم يناسب يك

- بدائل بخلق وإ�ا متجمد، أبويّ  استرشاقي ببنْيته الجهاز أن وذلك القانون؛ بتحس� فقط ليس الحل•

 .الجنائية والعقوبات املد� كالزواج

 إمكانياتها من تحد ب�وقراطية وتقييدات بتعقيدات الكنيس القضايئ املسار يف النساء مس�ة ترتبط•

. للعدالة الحاالت بعض يف النساء وصول دون األمر يحول وبذلك املحكمة، يف تَقاٍض  طلب لتقديم نًاأحيا

 حقوقهن تحقيق من لتمكينهن النساء طريق من الب�وقراطية العقبات إزالة إىل حاجة هناك وعليه،

 . العادلة

 الرجل من مكانةً  أقل أنها عىل املرأة مع يتعامل زال وما بطريريك، ذكوري أبوي مجتمع العريب مجتمعنا•

 والتوجه التعامل هذا غالًبا تذّوت املجتمع هذا يف تعيش التي الفلسطينية واملرأة ودينيًّا، مجتمعيًّا

 وهكذا وذكوريته، أبويته وتعكس املجتمع لذكورية تجسيد هي الكنسية املحكمة. تجاهها املجتمعي

-األغلب عىل- ذوًّتوا ممن ذكور كلُّهم دين رجال من تتألف لتجدها الكنسية للمحكمة املرأة هذه تصل

 الرجل مقابل حقوقها عىل ستحصل أنها يف والشك األمان بعدم املرأة تشعر وهنا املجتمع؛ وعادات أفكار

 . الذكوري املجتمع بهذا املحميّ 

 معرفة عدم إن إذ سواء؛ حد عىل والرجل املرأة أمام عقبة املحكمة لهيئة أجنبي دين رجل رئاسة تشكل•

 اتخاذ إىل ويؤدي أحيانًا، القضية مركّبات فهم عىل األجانب القضاة مقدرة من يحد العربية والثقافة اللغة

 والربوتستانتيّة، واملارونية الكاثوليكية املحاكم يف أما. األصالنية الفلسطينية املرأة تناسب ال قد قرارات

 . عرب ومحامون دين ورجال حكام يرتأسها يالت املحكمة وأبوية ذكورية يف كائنة فاملشكلة

 للعدالة، الوصول من النساء تتمكن وحتى ،)املثال سبيل عىل– كالعنف( الجنائية القضايا حاالت يف•

 يف املد� للمسار استخدام إمكانية فتح ينبغي كذلك. الجنايئ املسار استخدام يف الخيار إعطاؤها يجب

 معرفة لبناء املسارين يف ِجّديّ  عمل إىل الحاجة االعتبار بع� األخذ مع ذلك كّل - والطالق الزواج قضايا
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 املتوافرة الجديدة الخيارات موضوع يف خاصة، والنساء عامة، املجتمع لدى الوعي ورفع لحقوقهن النساء

 .للنساء
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