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ة« هي  بريل 2021؛ و«مجموعة �لعنف ضد �لمر�أ ة« �لتي شّكلتها حركة مساو�ة في �أ تي هذ� �لمشروع �لبحثي نتاج عمل »مجموعة �لعنف ضد �لمر�أ ياأ

طالقها في مايو 2020. سرة �لمسلمة« �لتي جرى �إ كثر عد�لة لالأ نشطة عمل حملة »نحو قو�نين �أ لت تحت �أ و�حدة من ثالث مجموعات ُشكِّ

ور�قهن �لبحثية؛ فلوال هذ�  ة« لجهدهن وعملهن �لدؤوب في �لعمل على �أ لى باحثات »مجموعة �لعنف ضد �لمر�أ واًل �إ ولذلك، نتوجه بالشكر �أ

/ /رضوى طارق، د/سلمى وحيدي، د/نادية �لشرقاوي، �أ مل حد�دين، �أ /�أ سماء رمزي، �أ / �أ لى �لنور، وُهّن: �أ �لجهد ما كان ليخرج هذ� �لمشروع �لبحثي �إ

/هبة صالح. /هالة عبد �لقادر، �أ ت، �أ ندى نشاأ

نجاز هذ� �لمشروع �لبحثي، سو�ء بدعمها  صيلة الإ مل حمادة �لد�عمة �لرئيسة و�الأ لى محررة �لبحث، د/�أ ن نعّبر عن �متناننا وعرفاننا �إ كما نوّد �أ

و لتحريرها �لبحث ذ�ته، فكل �لشكر و�المتنان لجهودها �لتي لوالها ما خرج �لبحث على هذه �لصورة. ولى �أ كاديمي للباحثات منذ �للحظة �الأ �الأ

كاديمية �لز�ئرة بكلية  وسط في حركة مساو�ة، و�لزميلة �الأ ولى لمنطقة �لشرق �الأ لى د/مروة شرف �لدين �لخبيرة �الأ ن نتوجه بالشكر �إ وكذلك نوّد �أ

سس �لتقرير �لبحثي وفصوله وتوّجهاته �لبحثية،  ة«، وشاركت في وضع �أ ّسست »مجموعة �لعنف ضد �لمر�أ مريكا، �لتي �أ �لحقوق في جامعة هارفارد باأ

شرفت على �جتماعات �لمجموعة كافًة حتى �نتهائها من كتابة �لبحث. كما �أ

سالمية و�لشرق  ستاذة �لدر�سات �الإ لى �لمشرفة �لعامة على �لبحث من حركة مساو�ة: د/ملكي �لشرماني �أ ونزيد على ذلك تقديم عرفاننا �إ

شر�فها �لعام على هذ�  ن عملها �لدؤوب و�إ ذ نثمِّ وسطية، �لمشاركة، في جامعة هلسنكي بفنلند� وعضوة »فريق بناء �لمعرفة« في حركة مساو�ة، �إ �أ

�لعمل �لبحثي.

لى عضوة »فريق بناء �لمعرفة« في حركة مساو�ة رشا دويد�ر بكل �لشكر و�لعرفان على دعمها ومساندتها في مر�حل �لبحث كافًة  كذلك نتوجه �إ

حتى �لمرحلة �لنهائية؛ فلوال جهودها �لحثيثة ودعمها �لمستمر لما خرج �لبحث بهذ� �لشكل �لُمرضي لنا.

فريقيا على جهودها في تنسيق �لمجموعة  وسط وشمال �أ سماء غريب مسؤولة بر�مج منطقة �لشرق �الأ لى �أ خًر�، نتوجه بالشكر �إ خيًر� وليس �آ و�أ

نتاج �لبحث حتى شكله �لنهائي. وتنسيق �إ

كثر عد�لة« هيشياما هامين  سرة �أ لى كل فريق حركة مساو�ة، بدًء� من �لمنسقة �لسابقة لحملة »نحو قو�نين �أ ن نقدم عرفاننا �إ كما نوّد �أ

Hyshyama Hamin، و�لمنسقة �لحالية شيرين جونيسيا محمد Syirin Junisya Mohamed. وفوق كل كذلك، نعّبر عن �متناننا �لعميق 

للدعم �لر�ئع و�لتشجيع �لد�ئم �لذي نتلقاه من سكرتارية حركة مساو�ة في ماليزيا ودول �لعالم كافًة.

شكر وعرفان
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وضاع �لنساء في �لدول ذ�ت  عدل فيما يتعلق باأ تي هذ� �لمشروع �لبحثي ضمن �هتمامات حركة مساو�ة �لعالمية بتطوير خطاب ومعرفة وسياسات �أ ياأ

كثر عد�لة«  سرة �أ سرة تحت عنو�ن »نحو قو�نين �أ قلية �لمسلمة. ففي شهر مايو 2020، قامت �لحركة بحملة للدفع نحو تغيير قو�نين �الأ و �الأ غلبية �أ �الأ

سيا. و�نطلقت �لحملة  سيا/جنوب شرق �آ فريقيا جنوب �لصحر�ء، منطقة جنوب �آ فريقيا، منطقة �أ وسط وشمال �أ في ثالث مناطق: منطقة �لشرق �الأ

وسط وشمال  سرة في منطقة �لشرق �الأ بريل 2021، بغرض در�سة �إصالح قو�نين �الأ من كو�اللمبور. وفي سياق هذه �لحملة، ُعِقدت ورشُة عمل في �أ

سرة في �لمنطقة �لعربية وعالقتها بالعنف ضد  خرين لهم باٌع في مجال �إصالح قو�نين �الأ فريقيا. وتعاونت حركة مساو�ة �لعالمية مع ثالثة شركاء �آ �أ

ن. ة، مؤسسة �لمساو�ة �الآ ردنية لشؤون �لمر�أ ة، �للجنة �لوطنية �الأ مم �لمتحدة للمر�أ قليمي للمنطقة �لعربية لهيئة �الأ ة، و�لشركاء هم: �لمكتب �الإ �لمر�أ

كاديميات و�لحقوقيات في عدد من �لدول  بريل 2021 مجموعة عمل ضّمت عدًد� من �لناشطات و�الأ وقد �نبثق عن ورشة �لعمل �لتي ُعِقدت في �أ

ساس �لذي  شكاله �لمختلفة في �لوطن �لعربي. وُيعّد هذ� �لعمل �لبحثي �لمنَتج �الأ وضاع �لنساء في ضوء �نتشار �لعنف باأ �لعربية، بغرض در�سة �أ

نهاء �لتمييز ضد �لنساء. عدل تعمل على �إ سرة �أ َنتج عن جهود هذه �لمجموعة، بغرض �لدفع نحو قو�نين �أ

جر�ء�ت(  واًل، تحليل عالقة �لدين )�الجتهاد�ت �لفقهية( و�لقانون )�لنص و�الإ هد�ف: �أ لى تحقيق عدد من �الأ ويسعى هذ� �لمشروع �لبحثي �إ

ة في �لمنطقة �لعربية. وثانًيا، تقييم قو�نين مناَهضة �لعنف �لمنزلي �لموجودة في �لدول  بالو�قع �لمعيش، فيما يتعلق بالعنف المنزلي ضد �لمر�أ

ليات  لى �لوقوف على �آ ضافة �إ طر قانونية مناسبة لمناَهضة هذ� �لنوع من �لعنف بشكل فعال، باالإ �لعربية لالستفادة من تجارب هذه �لدول، وتطوير �أُ

جل  ة، للضغط من �أ ثيرها في ظاهرة �لعنف �لمنزلي ضد �لمر�أ خرى ومدى تاأ فضل. وثالًثا، تحليل بعض �لقو�نين �لتمييزية �الأ تنفيذ هذه �لقو�نين بشكل �أ

لخ.(. سرة، قانون �لعقوبات، قانون �لعمل... �إ تعديلها )مثل: قانون �الأ

وقد �ستمر �لعمل على هذ� �لمنتج �لبحثي لما يقرب من عام بين فريق بحثي ضّم عدًد� من �لباحثات �لالتي يمتلكن خبر�ت مختلفة، في مجال 

ير�دها في هذ� �لسياق. شكالها �لمختلفة. وهناك ثالث مالحظات من �لمهم �إ نتاج �لمعرفة باأ �إ

كثر من باحثة في �لكتابة، وكان  تية؛ فقد تعاونت �أ ولى تتعلق بطريقة تقسيم �لعمل بين �لباحثات، كما سيتضح من �لفصول �الآ �لمالحظة �الأ

�لهدف من هذ� �لتعاون هو �لعمل على خلق جماعة علمية ُتنتج معرفًة باللغة �لعربية وتتكامل خلفياتها �لعلمية و�لعملية في هذ� �لسياق. فُعِقدت 

لى  ضافة �إ خريات، باالإ فادة من مد�خالت �لباحثات �الأ كثر من 10 جلسات عمل جماعية لمناقشة �لنقاط �لرئيسة في كل فصل و�الإ في هذ� �لصدد �أ

كاديمية. و بينهن وبين �لُمر�ِجعة �الأ عقد جلسات ثنائية بين �لباحثات وبعضهن بعًضا، �أ

�أمل حمادة 

�لمقدمة
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ستر�تيجيات بناء �لفريق �لبحثي، �لتي لم َتعتِن فحسب بتكامل �لخبر�ت �لعملية و�لعلمية لدى �لباحثات و�لتعاون  وتتعلق �لمالحظة �لثانية باإ

هم  يًضا، و�الأ سهمت جلسات �لعمل �لمنتظمة و�لمناقشات �لمستمرة في خلق مساحات من �لثقة �لمتبادلة ونقل �لخبر�ت �أ نما �أ �إ �لجيلي بينهن، و

ِمنة للتعلم وتبادل �لمعرفة. خلق مساحة �آ

ن تعريف  دبيات �لدولية، وكتيبات �لمنظمات �لدولية، بشاأ ن �لبحث قد �نطلق من �لتعريفات �لمستقرة في �الأ ما �لمالحظة �لثالثة فهي �أ و�أ

وجهها �لمختلفة في كل من �لنظم  نما َتلّمس �أ �إ ة، ولكنه لم يقف عند تلك �لتعريفات فقط و ة بشكل عام، و�لعنف �لمنزلي ضد �لمر�أ �لعنف ضد �لمر�أ

�لقانونية �لمحلية وحيو�ت �لنساء كما تظهر على شاشة �لسينما وصفحات �لجر�ئد. ومن ثّم، جاءت �لمعرفة �لمنَتجة في هذ� �لسياق غير مقصورة 

يًضا خبر�ت �لحياة �ليومية �لتي تو�جهها �لنساء في �لعالم بشكل عام، وفي  نما ضّمت �أ �إ و �لفقهي فحسب، و و �لقانوني و/�أ على �لنقاش �لنظري و/�أ

عالمنا �لعربي بشكل خاص.

مام  ول بالمو�رد �لمتاحة �أ لى ملحقين مهّمين: يتعلق �لملحق �الأ ضافة �إ لى ستة فصول، باالإ مر على تقسيم هذ� �لمشروع �لبحثي �إ وقد �ستقر �الأ

ن �لنساء  فات/�لناجيات في �لدول �لعربية �لتي تقّدم مثل هذه �لخدمة. وجرى �التفاق على �ستعمال مصطلح »�لناجيات« �عتر�ًفا باأ �لنساء �لُمعنَّ

جرتها حركة مساو�ة في  نهن قادر�ت على كسر �لصمت �لمحيط بالعنف1. ويتعلق �لملحق �لثاني بدر�سة �أ �لالئي تعّرضن للعنف لسن سلبيات و�أ

سالمية. سرة في �لدول �الإ سياق مماثل حول قو�نين �الأ

سري، وهو �لتعريف �لحاكم لبقية فصول هذ� �لعمل.  لى مناقشة �لعنف �الأ نو�عه بشكل عام، ثم ينتقل �إ ول على تعريف �لعنف و�أ يركز �لفصل �الأ

ما �لفصل  ن �لظاهرة في �لوطن �لعربي. و�أ حصائيات �لموجودة بشاأ خيًر�، ينتهي �لفصل بمناقشة سريعة في ضوء �لمعلومات �لتي تتيحها �الإ و�أ

لى مبادر�ت �لمؤسسة  ضافة �إ و عادلة، باالإ حكام مساو�تية �أ دو�ت �لفقهية �لتي يمكن �ستعمالها في �ستحد�ث �أ �لثاني فيركز على �لمفاهيم و�الأ

سالمي بوصفها مصدًرا  لى كتب الفقه األإ  �لدينية في مصر لمو�جهة �لفكر �لسلفي �لتمييزي. فمعظم الدول ذات األأغلبية المسلمة تستند اإ

للتشريع في مجال األأحوال الشخصية، ومن ثّم يمكن للخطاب الذي تتبّناه هذه المؤسسات اأن يسهم في تمرير العنف، اأو يسهم على العكس 

حو�ل  مة لقانون �الأ في مقاومة العنف على مستوى كل من القانون وممارسات األأفراد الشخصية في هذه المجتمعات. فهذه �لنصوص �لمنظِّ

صولها من �لنص �لديني،  سالمي، برغم �ستمد�دها في �أ لى كتب �لفقه �الإ سرة، في �لوطن �لعربي، �لتي تستند في معظمها �إ و قانون �الأ �لشخصية �أ

رت فيها �لسياقاُت �لمجتمعية �لمختلفة، وصارت ضرورة مر�جعة �لقو�نين  ثَّ ن و�لسنة �لصحيحة- �نطبعت بالَفْهم �لبشري و�لخبرة �لتاريخية، و�أ �لقر�آ

ن هذه �لقو�نين وتلك  لى �أ و�لممارسات �لمجتمعية �لتي َتلقى قبواًل د�خل منظومة �لمجتمع �لذكوري، ُتعدُّ �ليوم من �لتحديات �لكبرى؛ نظًر� �إ

لى �لنصوص  �لممارسات، ومعها منظومة �لمجتمع �لذكوري، تستمد شرعيتها من َفْهم بعينه للنص �لديني. فمن �لضروري، و�لحال هكذ�، �لعودة �إ

نسانية عموًما، و�لعالقات  ليات �الجتهاد و�لتدبر الستنباط �لقيم �لعليا �لتي تنظم �لعالقات �الإ ًنا وسنًة صحيحة، و�ستعمال �آ سيسية قر�آ �لدينية �لتاأ

سرية على وجه �لخصوص. �الأ

ن  سرة في �لعالم �لعربي، على �عتبار �أ لى مناقشة نماذج مختلفة من �لنصوص �لقانونية �لخاصة باالأ ثم �نتقلنا بعد ذلك، في �لفصل �لثالث، �إ

ولى في �لمجتمع. وسنجد في هذ� �لفصل �ختالًفا وتمايًز� بين تجارب �لدول �لعربية �لمختلفة َوْفق �لمذهب �لفقهي �لسائد،  سرة هي �لوحدة �الأ �الأ

ا/ سالم و�لشريعة مصدًر� مهمًّ ن هذه �لدول جميًعا تعلن �لتز�مها باالإ وَوْفق �لثقافة و�لعاد�ت وتو�زنات �لقوى �لتي تحكم �لمجتمع، وذلك برغم �أ

كثر مساو�ة بين �لرجال و�لنساء في د�خل  عدل و�أ مام تفسير�ت �أ ن بعض هذه �لتشريعات تفتح �لباب و�سًعا �أ يًضا، �أ ا/وحيًد� للتشريع. ونالحظ، �أ رئيسًّ

لى تبرير �لعنف بمعانيه �لو�سعة �لتي  خر مدخاًل �إ سرة )كمبادئ حق �لَكّد و�لّسعاية في �لتشريعات �لمغربية(، وقد يكون بعضها �الآ مؤسسة �الأ

ها مسؤولًة، بشكل ما، عن نجاتها �لشخصية بعد تعّرضها للعنف، ويضع   َة عبَء �لنجاة وَيعدُّ ل �لمر�أ ول ُيحمِّ هناك جدل حول �ستعمال مصطلح “�لناجية” مقابل مصطلح “�لضحية”، فاالأ  1

ة ومشاعرها، ويعترف   ما لفظ “ضحية” فبرغم �لشحنة �لنفسية �لمرتبطة به �لتي تتضمن مظلومية معينة فهو يحترم مساحة �لمر�أ ا يتعلق بضرورة عدم �الستسالم. �أ ضافيًّ ا �إ عليها عبًئا نفسيًّ  
بالصدمة �لتي تعاني منها نتيجة تعّرضها للعنف.  
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ديب بالضرب(. وفي هذ� �لسياق، يناقش �لفصل مفهومي �لطاعة و�لَقو�مة في �لفقه �لتقليدي  سبق مناقشتها في �لفصول �لسابقة )كالحق في �لتاأ

لى مناقشة  سرة. ثم ننطلق منهما �إ ساس �لذي ُتبَنى عليه �لعالقة بين �لرجال و�لنساء د�خل �الأ وترجماتهما في �لتشريعات �لوضعية، بوصفهما �الأ

طفال. �لجو�نب �لمختلفة �لمتعلقة بالزو�ج و�لطالق، وما يترتب عليهما من حقوق مادية وحقوق رعاية �الأ

ة، حيث  صد�ر قو�نين محددة ُتعَنى بمعالجة ظاهرة �لعنف ضد �لمر�أ ما �لفصل �لر�بع فيناقش �لتجارب �لتشريعية في �لدول �لعربية، في مجال �إ و�أ

سري، على وجه �لخصوص، وقو�نين  ة، تتر�وح بين قو�نين تتعلق بالعنف �الأ ن قو�نين لمناَهضة �لعنف ضد �لمر�أ صدرت سبع دول عربية حتى �الآ �أ

ردن عام 200٨، ولبنان عام 201٤،  سري في �الأ ة من �لعنف �الأ شكال �لعنف �لقائم على �لنوع �الجتماعي. فصدر قانون لحماية �لمر�أ خرى شاملة لكل �أ �أ

خيًر�  ة عامْي 201٧ و201٨، و�أ شمل لمحاربة �لعنف ضد �لمر�أ صدرت كل من تونس و�لمغرب قو�نين �أ مار�ت عام 201٩، و�أ ثم �لبحرين عام 201٥، ثم �الإ

سس  هم �أ ربعة محاور رئيسة ُتعّد من �أ سري عام 2020. ويركز �لفصل في تحليل هذه �لقو�نين على �أ صدرت �لكويت قانون �لحماية من �لعنف �الأ �أ

ال وهي: �لتشريع ضد �لعنف �لقائم على �لنوع، �أ

شخاص �لمحميين بموجب �لقانون. شكال �لعنف وتعريف نطاق �الأ ة، بما في ذلك تحديد �أ �لتعريف �لقانوني للعنف ضد �لمر�أ  -  1

عالم و�لمناهج �لتعليمية. نشطة �لتوعية من خالل وسائط �الإ ة، بما في ذلك �أ تد�بير �لمنع و�لوقاية من �لعنف ضد �لمر�أ  -  2

حكام. جر�ء�ت �لقضائية و�الأ بالغ و�لتحقيق و�الإ جر�ء�ت �الإ �إ  -  3

ِمن    وى �الآ و�مر �لحماية وخدمات �لدعم �لقانوني و�لصحي و�لنفسي وتوفير �لماأ ليات �لدعم و�لمساندة، بما في ذلك �أ و�مر �لحماية و�آ �أ  -  ٤

للّشاكيات و�لناجيات من �لعنف.   

سري في كل من �لعر�ق وليبيا  ة من �لعنف �الأ ا عن تحضير مسّود�ت لمشاريع قو�نين لحماية �لمر�أ عِلن رسميًّ خرى فقد �أُ لى �لدول �الأ ما بالنسبة �إ و�أ

ا منها لم يصدر بعد.  يًّ ن �أ ال �أ خرها كان في مارس 2022، �إ ة في مصر عدة مر�ت، �آ عِلن عن مسّودة قانون لمناَهضة �لعنف ضد �لمر�أ وفلسطين، كما �أُ

نه لم يَر  ال �أ ة، �إ عدت مسّودة شاملة لمشروع قانون موّحد لمكافحة �لعنف ضد �لمر�أ ْسوية و�لحقوقية �لمصرية قد �أ وكانت مجموعة من �لمنظمات �لنِّ

يًضا. �لنور �أ

ي وضعها �القتصادي  ة في �لحياة �لعامة، �أ هم �لمتغير�ت �لحاكمة لمشاركة �لمر�أ حد �أ لى مناقشة �أ وينتقل �لفصل �لخامس، بعد ذلك، �إ

قصاء �القتصادي و�الجتماعي.  نسانية في ظل �لتمييز و�لعنف و�لتهميش و�الإ ، وال يمكن �الستمتاع بالحقوق �الإ و�الجتماعي. فالحقوق ال تتجز�أ

بناء، كما قد تمارس �لزوجة �لعنف تجاه  ب تجاه �لزوجة و�الأ لى �نتشار �لعنف من ناحية �الأ َسر �القتصادي �إ حيان، يؤدي ترّدي وضع �الأُ غلب �الأ وفي �أ

ثاره �لسلبية على  سرة وشيوع �آ مر �لذي يسهم في توسيع د�ئرة �لعنف و�ستمر�رها على مستوى �الأ طفال نتيجة �لظروف �القتصادية �لسيئة، �الأ �الأ

َة  ن �لعمل ُيشعر �لمر�أ ة على �لحصول على عمل و�الحتفاظ به، ذلك �أ ض �لنساء لخطر �لعنف في �لمنزل يؤثر في قدرة �لمر�أ مستوى �لمجتمع. فتعرُّ

ن تطلب  مين مستقبلها، من دون �أ نها تعتمد على نفسها في تحسين دخلها وتاأ خرين الأ ي شيء من �الآ حد وال تنتظر �أ نها ال تستند على �أ بقوتها، و�أ

ضها للعنف  ما تعرُّ سرتها. و�أ ن نفسيتها، وتنعكس هذه �لنفسية من ثّم على �أ يجابي ويحسِّ ة �لشعور �الإ خرين؛ كما يوفر �لعمل للمر�أ عوًنا من �الآ

لى �ستمر�ر  ة �لضغوط �القتصادية، وقد يؤدي �إ مر �لذي يزيد من وطاأ و قدرتها على �الستمر�ر فيه، �الأ �لمنزلي فيؤثر في فرص حصولها على عمل �أ

حد �لقو�نين �لتي ُتمّيز  م لها، بوصفه �أ طار �لقانوني �لمنظِّ ردن و�الإ ة في �الأ د�ئرة �لعنف. ولذ�، نحاول في هذ� �لفصل تحليل �لمشاركة �القتصادية للمر�أ

لى ذلك. ة وتسهم في خلق بيئة عنيفة ضدها، كما ناقشنا �لقو�نين �لمشابهة في �لدول �لعربية عند �لحاجة �إ ضد �لمر�أ

لينا  خبار و�لمعلومات �لتي تصل �إ عالم، فكل �الأ لى �لدور �لذي يلعبه �الإ ولم يكن من �لممكن �ستكمال هذ� �لنقاش دون توجيه �الهتمام �إ

فكارنا ومو�قفنا تجاه هذه �لقضايا. وقد �ختلفت،  ي �لعام تجاه قضايا بعينها، ومن ثّم َتتشكل �أ عالم �لمختلفة تسهم في تعبئة �لر�أ عبر وسائل �الإ
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لكترونية. وتقوم  خيًر� �لمو�قع �الإ عالم �لسمعية و�لمرئية و�لمقروءة لتشمل �لصحف و�لمجالت و�لتلفزيون و�لر�ديو و�لسينما، و�أ وتعّددت، وسائل �الإ

ساُس  � غرُضها �الأ حياًنا تقدم مو�دًّ لى مسار محدد، و�أ شكالها كافًة بصياغة وعي �لفرد، حيث تقدم له ما يسهم في تثقيفه وتوجيهه �إ عالم باأ وسائل �الإ

يًضا، في تشكيل شخصيته على نحو سّيئ قد يؤدي  ن يسهم، �أ يجابي، فمن �لممكن �أ عالم بتثقيف �لفرد بشكل �إ ال. ومثلما يقوم �الإ �لترفيُه ليس �إ

عالم �لمرئية، وبخاصة  ة في وسائل �الإ خير تمثيالت �لعنف ضد �لمر�أ فكاره. ولذ�، ناقش �لفصل �لسادس و�الأ ر�ئه و�أ لى �نحر�فات وتشّوهات في �آ �إ

ة. كما يناقش عدًد� من قصص  و غير مباشر- �لعنف ضد �لمر�أ فالم �لعربية �لتي ناقشت- بشكل مباشر �أ �لسينما، من خالل �لتركيز على عدد من �الأ

لى َفْهم  لكترونية. ونهدف من هذ� �لنقاش �إ عالم �الإ ط �لضوء على قصصهن في وسائل �الإ فات في �لعالم �لعربي، وو�قعهن، ممن ُسلِّ �لنساء �لُمعنَّ

بعاد �لوعي �لمجتمعي نحو قضايا �لعنف وحدود �لتغيير �لحادث نتيجة تو�تر �لحديث عن تمثيالت �لعنف تلك.  �أ

ة، وعلى  نه خطوة على طريق خلق معرفة باللغة �لعربية في مجال مناَهضة �لعنف ضد �لمر�أ لى هذ� �لمشروع على �أ خيًر�، ال بّد من �لنظر �إ و�أ

همية �لعمل على مستوى �لوعي  لى �أ ضافة �إ عدل، باالإ سرة �أ جل �لدفع نحو قو�نين �أ نه جزء من نضال مستمر في د�خل حركة مساو�ة وغيرها من �أ �أ

ذ نختم هذ� �لعمل نهديه، بوصفنا باحثات وناشطات ومهتّمات بالعد�لة  �لمجتمعي فيما يتعلق بالظاهرة و�لسبل �لمختلفة لمو�جهتها. ونحن �إ

سالمي لمجرد �ستعمالهن حقهن في �الختالف. ونحاول من خالله َهْدم بنية �لعنف  لى كل �لالتي فقدن حياتهن في �لعالم �لعربي/�الإ و�لمساو�ة، �إ

لى قر�ءة خاطئة ومضّللة لتر�ثنا �لفقهي وديننا �لحنيف. سسها �الجتماعية وحججه �لتي تستند �إ و�أ
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مقدمة 

نحاء �لعالم، بغّض �لنظر عن �ختالف  ة ظاهرة عامة في جميع �أ ن ظاهرة �لعنف ضد �لمر�أ بحاث �الجتماعية مؤخًر� �أ ثبتت �لكثير من �لدر�سات و�الأ �أ

حياًنا مقبواًل، في بعض �لمجتمعات، وبخاصة �لتي  ا، و�أ مًر� عاديًّ وضاع �القتصادية و�الجتماعية و�لطبقية، وال تز�ل ظاهرة �لعنف �أ �لثقافات و�الأ

عمالها لتحليل تلك �لظاهرة  ن تستمر �لجهود �لبحثية و�لَمدنّية في �أ تسود فيها �لثقافة و�لمنظومة �لتربوية �لذكورية. وبناًء عليه، من �لضروري �أ

ة1. فَوْفًقا لمنظمة �لصحة �لعالمية،  جل رفع �لوعي �لمجتمعي للتصدي لمشكلة �لعنف ضد �لمر�أ ساليب معالجتها، من �أ حصائياتها وبحث �أ ونشر �إ

ذ له عو�قب فادحة، مثل: �النتحار  مد �لطويل. �إ ضر�ر صحية جسيمة في �لمدى �لقصير، وعلى �الأ ة على �أ ه ضد �لمر�أ سري �لموجَّ ينطوي �لعنف �الأ

و�ن بما يشكل مخاطر على �لطفل �لمولود  و حاالت والدة قبل �الأ جهاض تلقائي، �أ و �إ د �أ جهاض متعمَّ و �إ و �لحمل غير �لمرغوب فيه، �أ و �لقتل، �أ �أ

و  و صعوبة �لنوم، �أ و �لقلق، �أ خرى نفسية، مثل: �الكتئاب، �أ مر�ض �أ لى �أ ضافة �إ ا، باالإ مر�ض منقولة جنسيًّ صابة بالعدوى بسبب �أ و �الإ مبكًر�، �أ

لكتروني، 2022(.  وسط، �لموقع �الإ قليمي للشرق �الأ خرى تعقب �لصدمات )منظمة �لصحة �لعالمية، �لمكتب �الإ مر�ض نفسية �أ كل، و�أ �ضطر�بات �الأ

ة كافًة، بكل �لطرق  شكال �لعنف ضد �لمر�أ مر �لذي ُيلِزم �لحكوماِت بضرورة �لتصدي الأ ن لظاهرة �لعنف تو�بع سلبية على �قتصاد�ت �لدول، �الأ كما �أ

ة. وُلها وجود سياسات وتشريعات لمو�جهة �لعنف ضد �لمر�أ �لممكنة، و�أ

سري، وهو �لتعريف �لحاكم لبقية فصول  تي �لحديث بشكل خاص حول �لعنف �الأ نو�عه بشكل عام، ثم ياأ ويستهّل هذ� �لفصل بتعريف �لعنف و�أ

هذ� �لعمل.

التعريف النظري

مًر� الزًما في �لبد�ية،  شكاله �أ تي تعريف �لعنف وتحديد �أ ول، ولهذ� ياأ نسان في �لمقام �الأ ه ضد �لنساء و�لفتيات مشكلَة حقوِق �إ ُيعدُّ �لعنُف �لموجَّ

ي فعل  تي: »�أ ة على �لنحو �الآ طر �لتدخالت و�لبر�مج �لتي تتالءم مع طبيعته. وبناًء على ذلك، يمكن تعريف �لعنف ضد �لمر�أ حتى يتسنى تحديد �أُ

جبار عليها  و �الإ كر�ه �أ و �الإ فعال �أ شكال �لمعاناة مثل �لتهديد بهذه �الأ ي شكل من �أ و �أ و نفسي، �أ و جنسي �أ يذ�ء جسدي �أ ة وَينتج عنه �إ يقع على �لمر�أ

و �لمهنية«. ويتماشى هذ� �لتعريف مع �لمرجعيات �لعالمية  و �الجتماعية �أ سرية �أ طار �لعالقات �الأ و �لحرمان من كافة �لحقوق سو�ء وقعت ضمن �إ �أ
طار �لعام و�لخاص.2 شكال �لتمييز كافًة في �الإ ة من �لعنف و�أ نسان و�التفاقيات �لدولية لحماية �لمر�أ لحقوق �الإ

و تقديم محتويات تدريبية لمقاومة �لظاهرة، وكذلك   ستر�تيجية عامة للتعامل مع �لظاهرة �أ صد�ر�تها، �لتي تحاول رسم �إ ة و�إ لى در�سات �لمنظمة �لعربية للمر�أ نلفت �لنظر، في هذ� �لسياق، �إ  1

http://www.arabwomenorg.org/ProgramDetails.aspx?ID=13 :عالمية �لتي تصدرها �لمنظمة. لمزيد من �لتفاصيل، برجاء زيارة موقع �لمنظمة تقارير �لمر�صد �الإ  
http://www.arabwomenorg.org/MediaFiles/Landing/Files/Anti-Violence-Against-Women.pdf :لمزيد من �لتفاصيل، �نظر/ي موقع �لمنظمة  2

رضوى طارق 

حصائياته في �لوطن �لعربي تعريفات �لعنف و�إ

)1(
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ن �لقضاء  مم �لمتحدة بشاأ عالن �لجمعية �لعامة لالأ يًضا، هو تعريف �لعنف َوْفًقا الإ كثر �لتعريفات شيوًعا �لتي فّضلنا �عتمادها في هذ� �لبحث �أ و�أ

ذى  ن َيترّتب عليه، �أ ح �أ و ُيرجَّ ساس �لنوع َيترّتب عليه �أ ي فعل عنيف مبني على �أ ن �لعنف هو »�أ لى �أ ة عام 1٩٩3، �لذي يذهب �إ على �لعنف ضد �لمر�أ

و �لحرمان �لتعسفي من  و �لقسر �أ فعال من هذ� �لقبيل �أ و �لنفسية بما في ذلك �لتهديد باأ و �لجنسية �أ ة، سو�ء من �لناحية �لجسمانية �أ و معاناة للمر�أ �أ

فعال  لى هذه �لتعريفات، ال يتعلق �لعنف بتلك �الأ مم �لمتحدة، ص2، 1٩٩3(. و�ستناًد� �إ و �لخاصة« )�الأ �لحرية، سو�ء حدث ذلك في �لحياة �لعامة �أ

ثير�ت  نما يتجاوزها ليشمل حتى �لتاأ �إ ثار على تلك �لطبيعة �لمادية و فعال، وال يقتصر في �الآ لى �لتهديد بتلك �الأ يًضا �إ نما يتجاوزها �أ �إ فقط، و

شكاله. نو�ع �لعنف و�أ لى بعض �لتفصيل في �لحديث عن �أ �لنفسية و�لحرمان من �لحرية. ومن ثّم، نحتاج �إ

ن كان يمكننا تصور اأشكال واأنواع اأخرى للعنف الذي هو- في حقيقته- ممارسة اأو تهديد  ويمكن تحديد اأنواع العنف على النحو األآتي، واإ

بالممارسة ضد الطرف األأضعف في اأي عالقة:

نو�عه )مثل: �لّرْكل، �لّدفع، �لّصفع، شّد �لشعر، وغيره(، وكذلك تشويه �لجسم   ا، ويشمل �لضرب باأ ذى بدنيًّ يُّ فعل يسبب �أ �لعنف �لجسدي: �أ  -  1

لى حّد �لقتل. يذ�ء �لجسدي �إ الت حادة، وقد يصل �الإ و �آ سلحة �أ يذ�ء باستخد�م �أ و �الإ و�لحرق �أ   

يحاء�ت �لجنسية،    نو�عه )�لبصري، �للفظي، �لجسدي(، �لتعليقات و�الإ كر�ه مثل �لتحرش باأ يُّ فعل جنسي مقترن باالإ �لعنف �لجنسي: �أ  -  2

نو�ع �لعنف �لجنسي: هذ� �لنوع من �لعنف ضد �لنساء و�لفتيات يتمثل    حد �أ ناث �أ كر�ه كاالغتصاب. وُيعدُّ ختان �الإ ممارسة �لجنس باالإ   

نما بسبب عاد�ت وتقاليد �جتماعية مدفوعة بمعتقد�ت مغلوطة عن    �إ سباب غير طبية، و نثوية الأ عضاء �لتناسلية �الأ في تشويه �الأ   

نه يكبت �لشهوة �لجنسية، ومن ثّم يحافظ على ِعّفتها وطهارتها    مٌر ضروري لتهيئة �لفتيات لمرحلة �لبلوغ الأ ن �لختاَن �أ �لجنس، ترى �أ   

صدرته منظمة    ول مرة عام 1٩٩٧ في بيان مشترك �أ نو�ع �لعنف الأ حد �أ نه �أ ناث على �أ ف ختان �الإ تي موعد زو�جها. وقد ُصنِّ حتى ياأ   

جحاًفا عميًقا من منظور    ن تلك �لممارسة تمثل �إ كّد �لبيان �أ مم �لمتحدة للسكان ومنظمة �ليونيسيف، فاأ �لصحة �لعالمية وصندوق �الأ   

طفال/�لقاصر�ت اأحد اأشكال العنف الجنسي    ة3. كما ُيعدُّ تزويج �الأ شكال �لتمييز و�لعنف �لمتطرف ضد �لمر�أ حد �أ نسان، و�أ حقوق �الإ   

شكال �لعنف �نتشاًر�    هم �أ حد �أ طفال �أ قل من 1٨ عاًما، وُيعدُّ زو�ج �الأ و كالهما �أ حد �لطرفين �أ اأيًضا. وهو �لزو�ج �لذي يقع ويكون فيه �أ   

شكال عنف جنسي    لى معاناتهن من �أ ضافة �إ ْبن من �لتعليم، باالإ ن �لعر�ئس عادًة ما َيكّن طفالٍت، ومن ثّم ُيسرَّ في منطقتنا �لعربية، الأ   

وجسدي نتيجة هذ� �لزو�ج.   

و �لفعل،    ن بالقول �أ يذ�ء و�لتحقير من �لشاأ ة، مثل: �لتهديد باالإ ا للمر�أ ذًى نفسيًّ ب �أ يُّ فعل ُيسبِّ �لعنف �لمعنوي/�لنفسي/�لعاطفي: �أ  -  3

صدقاء. وُيعدُّ هذ� �لنوع من �لعنف �لُمماَرس    و �الأ هل �أ جبار على عدم �لتو�صل مع �الأ خرين، و�الإ جبار على مقاطعة �الآ وكذلك �الإ   

ساليبه.    وسع ومر�حل عمرية مختلفة، وتختلف ظروفه و�أ نه َيطول �لنساَء في نطاق فئات �جتماعية �أ نو�ع شيوًعا، الأ كثر �الأ ة �أ ضد �لمر�أ   

ذى �لنفسي �لالحق لهذ�    ن �الأ كثر من هذ� �أ ثباته على �لمستوى �لقانوني، و�الأ ضر�ره، كما قد يصعب �إ شكاله و�أ ولذلك، يصعب حصر �أ   
ثاره.٤ لى جهد وعالج طويل �لمدى للتخلص من �آ �لنوع من �لعنف يستمر لسنو�ت طويلة، ويحتاج �إ   

فون في هذه �لحالة �لجو�نب    خر، ويستهدف �لُمعنِّ ن �الآ هانات و�لسخرية بهدف �لتقليل من شاأ �لعنف �للفظي: وهو يشمل �لسّب و�الإ  -  ٤
ا.٥ كثر حساسية في �لشخصية البتز�زها عاطفيًّ ضعف و�الأ �الأ   

سلمى �لنقاش.. �لملف �لمصري. �لعدد 3٩. نوفمبر 201٧.  3

جمعية شاوشكا، ديسمبر 201٤.  ٤

To read the whole article, please visit this link: https://www.domesticshelters.org/articles/identifying-abuse/what-is-verbal-abuse  ٥
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ي و�لتفكير و�لتعبير، وهذ� �لنوع من �لعنف- على وجه �لتحديد- عندما ُيماَرس ضد    �لعنف �لفكري: و�لمقصود به مصادرة حرية �لر�أ  -  ٥

خ هذ� �لنوُع من    ذ يرسِّ ة، �إ فكار �لذكورية �لتي يحرص �لرجال على ترسيخها وتعزيزها في �لمجتمعات بحجة حماية �لمر�أ ة، يعكس �أ �لمر�أ   

ال للقيام    مر �لذي ال يؤهلها �إ ا ومحدودية في �لتفكير، �الأ ة �لبيولوجي يفرض عليها ضعًفا جسديًّ ن تكوين �لمر�أ �لعنف حجًة ُمفادها �أ   
طفال.6 عمال �لمنزلية ورعاية �الأ باالأ   

ة عند    جر�ء�ت قانونية تمييزية بين �لرجل و�لمر�أ و نصوص قانونية في �لتشريعات يكون ُمفادها �إ �لعنف �لقانوني: وُيقَصد به وجود بنود �أ  -  6

ة �لعربية، ص 2، 201٥(. تطبيقها٧ )منظمة �لمر�أ   

ة، وتهدد �ستقالليتها وَتحّد من حريتها.٨ فكار و�لعاد�ت و�لتقاليد �لتي تستهين بكر�مة �لمر�أ �لعنف �لثقافي/�لمجتمعي: ويتمثل في �الأ  -  ٧

ة، مثل حرمانها من �لتصويت، وتهميش    حز�ب �لسياسية ضد �لمر�أ و �الأ �لعنف �لسياسي: وهو �لسلوك �لذي قد تمارسه �لسلطات �أ  -  ٨
لغائه في �لمجال �لسياسي.٩ و �إ دورها �أ   

كر�ه« مثاًل10. جبارها على فعل شيء ما كـ«�لزو�ج باالإ و �إ و �لحبس، �أ ة، كالمر�قبة، �أ نه تقييد حرية �لمر�أ يُّ فعل من شاأ جبار: �أ تقييد �لحرية و�الإ  -  ٩

ي    خر �أ �لعنف �القتصادي: يتلخص هذ� �لنوع من �لعنف في سيطرة شخص على �لمو�رد �لمالية بالكامل حتى ال يتسنى للطرف �الآ  -  10

لى �لرضوخ و�العتماد على �لطرف �لمسيطر على �لمو�رد �لمالية. وُيعدُّ سلوك    فرصة لالستقاللية و�لحرية، ومن ثّم يضطر د�ئًما �إ   

و حتى حرمان �لنساء من �لتحكم في دخلهّن    نو�ع �لعنف �القتصادي، �أ حد �أ و �لمنع من �لتعليم و�النخر�ط في سوق �لعمل �أ �لحجب �أ   

ن يكون لها    ساس حرمانها من �أ و �لزوج، يكون �لغرض �الأ هل �أ ة لهذ� �لنوع من �لعنف، سو�ء من �الأ من �لعمل. وعندما تتعّرض �لمر�أ   
مورد مالي مستقل حتى تظل معتمدة وخاضعة لهم طو�ل �لوقت، حتى يتحكمو� في حاضرها ومستقبلها.11   

لى حد كبير، حيث يجري    صبح �لمصطلح �لخاص به متد�واًل �إ نو�ع �لعنف �لذي برز مؤخًر�، و�أ لكتروني/�لرقمي: هو نوع من �أ �لعنف �الإ  -  11

و رسائل جنسية غير    و رسائل �بتز�ز وتهديد، �أ ي من وسائل �التصاالت وتكنولوجيا �لمعلومات، ويشمل: �لتنّمر، �أ �قتر�فه باستخد�م �أ   

ة، 2022(. مم �لمتحدة للمر�أ و وسائل �لتو�صل �الجتماعي، وغيرها )هيئة �الأ و �لهو�تف �لمحمولة �أ لكتروني �أ مرغوب فيها، عن طريق �لبريد �الإ   

ْن كانت �لنساء و�لفتيات بحكم  �إ والد و�لبنات، و ن ُيماَرس ضد كل من �لرجال و�لنساء و�الأ ن �لعنف يمكن �أ شكال �لعنف �لسابقة �أ ويتضح من �أ

شكال في �لمجاالت �لعامة، كما قد ُتماَرس  خرى، قد ُتماَرس هذه �الأ ثاره. ومن ناحية �أ كثر عرضًة للعنف ومعاناة �آ وضعهن �القتصادي و�الجتماعي �أ

همية كبيرة، ال سيما في ضوء تز�يد  ن �لتعّرض للعنف �لمنزلي )�لعنف �لذي ُيماَرس في �لمجاالت �لخاصة( يحظى باأ في �لمجاالت �لخاصة. غير �أ

لى �لعديد من �لنساء و�لفتيات،  تي: »بالنسبة �إ مم �لمتحدة يصدر تصريًحا في عام 2020 َذَكر فيه �الآ مين �لعام لالأ لى �لدرجة �لتي جعلت �الأ معدالته، �إ

طر�ف للسيطرة على  حد �الأ ماًنا في منازلهن«. والعنف المنزلي اأو األأسري نمط سلوكي يستخدمه �أ كثر �أ ن َيكّن �أ كبر بينما يجب �أ يصبح �لتهديد �أ

https://www.albayan.ae/paths/books/2008-11-09-1.690582 .للمزيد، يرجى زيارة �لموقع �اللكتروني لجريدة �لبيان  6

http://www.arabwomenorg.org/ProgramDetails.aspx?ID=13 .ة �لعربية للمزيد، �نظر/ي موقع منظمة �لمر�أ  ٧

�لمرجع �لسابق.  ٨

�لمرجع �لسابق.  ٩

سلمى �لنقاش. �لملف �لمصري. �لعدد 3٩. نوفمبر 201٧.  10

للمزيد، يرجى زيارة جريدة نون �اللكترونية. 11 ديسمبر 2020            11

 https://nooun.net/%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%85/economic-violence#i  
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سرة.  و في نطاق �الأ ا، سو�ء د�خل �لمنزل �أ ا، وكذلك �قتصاديًّ ا وعاطفيًّ ا وجنسيًّ ا ونفسيًّ فعال مؤذية جسديًّ و �لقيام باأ خر من خالل: تهديد�ت، �أ �لطرف �الآ
كثر شيوًعا بين �لنساء في �لعالم.12 وُيعدُّ هذ� �لنوع من �لعنف )�لمنزلي( �الأ

ربع دول عربية )مصر، لبنان،  ة في �أ مم �لمتحدة للمر�أ جرتها هيئة �الأ ن �لرجال و�لمساو�ة بين �لجنسين �لتي �أ َوْفًقا لنتائج �لدر�سة �الستقصائية بشاأ

ا  نهم يرتكبون عنًفا معنويًّ لى ٨0% من �لرجال �أ نهن تعّرضن لهذ� �لنوع من �لعنف. كما َذَكر ما بين 20% �إ ّكدت نصف �لنساء �أ �لمغرب، فلسطين(، �أ

ن تتحمل  ة يجب �أ ن �لمر�أ فريقيا يو�فقون على �أ وسط وشمال �أ ن ما ال يقل عن 26% من �لرجال في �لشرق �الأ وضحت �لدر�سة �أ ضد زوجاتهن13. كما �أ

نهم قد �ستخدمو� �لعنف  لى ٤٥% من �لرجال �لذين شملتهم �لدر�سة، وسبق لهم �لزو�ج، �أ بلغ نحو 10% �إ سرة. وقد �أ �لعنف لتحافظ على كيان �الأ

�لجسدي ضد زوجاتهم.

غالق �لعديد  يًضا بشكل سلبي في زيادة معّدل �لعنف ضد �لنساء، وذلك بسبب قلة �لحركة و�لعزلة في �لمنازل و�إ سهمت جائحة كورونا �أ وقد �أ

سرية، فحدث �رتفاع مقلق1٤ في  لى �رتفاع نسب �لتوتر و�لركود �القتصادي �لذي �نعكس من ثّم على �لعالقات �الأ دى �إ مر �لذي �أ ت، �الأ من �لمنشاآ

قليم �لوطن �لعربي في �لمركز �لثاني على مستوى �لعالم من حيث �نتشار ظاهرة  لى ٥٥%. وبوجه عام، يقع �إ معدالت �لعنف �لمنزلي بنسبة تصل �إ

حصاء�ت منظمة �لصحة �لعالمية عام 2020. وتشير �لمعلومات �لمستقاة من مكالمات  لى 3٧%، وذلك َوْفًقا الإ ة، بنسبة تصل �إ �لعنف ضد �لمر�أ

ثناء فترة  لى 60% �أ لى نحو من ٥0% �إ لى �رتفاع نسب �لعنف ضد �لنساء �إ �الستغاثة �لتي تستقبلها �لخطوط �لساخنة في بعض �لدول �لعربية �إ

�لجائحة1٥.

غلب �لوقت بهدف �حتو�ء  طفال للعنف د�خل �لمنزل �لذي يقضون فيه �أ ض �لنساء و�الأ تي هذ� �الزدياد �لمقلق نتيجة �رتفاع �حتماالت تعرُّ وياأ

قلم مع �لخسائر  ن �لبقاء في �لمنزل لفتر�ت طويلة، وتقييد �لحركة، يزيد من �لضغط �لنفسي �لذي يتز�من مع محاولة �لتاأ ال �أ عدوى �لوباء. �إ

سر �لمضطربة- بيئة خصبة لنمو  �القتصادية و�لخوف من فقد�ن �لوظائف. وقد شّكلت تد�عيات جائحة كورونا د�خل �لمنازل– وبخاصة عند �الأ

لى عنف  طفال لدفع ثمن كل تلك �لمشاعر �لسلبية �لتي كثيًر� ما تتحول الحًقا �إ تي �لنساء و�الأ حباط بشكل عام. وتاأ �لخوف و�لقلق و�لغضب و�الإ

كثر من غيرهن،  ن فئات �لنساء �لمعّرضات للخطر �أ سرة 16. وَوْفًقا لمنظمة �لصحة �لعالمية، فاإ ضعف في د�ئرة �الأ ضدهم، وذلك لكونهم �لطرف �الأ
ات.1٧ ولئك �لالو�تي َيِعْشَن في مناطق �لنز�عات و�لسيد�ت �لُمسنَّ ثناء فترة �لجائحة، ُهّن �لنازحات �لمهاجر�ت و�لالجئات، و�أ �أ

مم �لمتحدة 2022. هيئة �الأ  12

قطار عن و�قع �لرجال وممارساتهم وسلوكياتهم فيما يخص موضوعات متعددة، مثل:    ن �لرجال و�لمساو�ة بين �لجنسين هي در�سة شاملة متعددة �الأ �لدر�سة �الستقصائية �لدولية بشاأ  13

بوة، وعنف �لشريك �لحميم و�لتنوع �لجنسي، و�لضغوط �لصحية و�القتصادية؛   َسر �لمعيشية، وتقديم �لرعاية و�الأ     معايير �لنوع �الجتماعي، وسياسات �لمساو�ة بين �لجنسين، ديناميات �الأُ
بحاًثا    فريقيا )IMAGES MENA( �أ وسط وشمال �أ ن �لرجال و�لمساو�ة بين �لجنسين في �لشرق �الأ خرى. وتتضمن �لدر�سة �الستقصائية �لدولية بشاأ وكل ذلك من بين موضوعات �أ  

بحاث �الجتماعية،   لى ٥٩ عاًما، في مصر ولبنان و�لمغرب وفلسطين. شركاء �لبحث �لمحليون هم: )1( مصر: �لزناتي وشركاه، مركز �الأ عمارهم بين 1٨ �إ     كّمية ونوعية مع رجال ونساء تتر�وح �أ
بعاد؛ )3( �لمغرب: جمعية �لهجرة �لدولية )AMI(، رجاء ناديفي )باحثة مستقلة(، غايلي   بحاث و�لتنمية )CRD(؛ �أ مريكية في �لقاهرة )AUC(؛ )2( لبنان: �لوصل بين �الأ �لجامعة �الأ  

ة، جامعة بيرزيت. غيوت )باحثة مستقلة(؛ )٤( فلسطين: معهد در�سات �لمر�أ  
  /https://arabstates.unwomen.org/sites/default/files/Field%20Office%20Arab%20States .ة مم �لمتحدة للمر�أ للمزيد، يرجى زيارة موقع ». هيئة �الأ  1٤

Attachments/Publications/2020/12/Final-VAW%20CSO%20report_AR.pdf  
قليمي لشرق �لمتوسط، 2020. منظمة �لصحة �لعالمية، �لمكتب �الإ  1٥

https://www.scientificamerican.com/arabic .مريكان على �لر�بط �لتالي لقر�ءة �لمقال بالكامل، يرجى زيارة موقع ساينتفيك �أ  16

 /articles/news/after-pandemic-what-awaits-victims-of-domestic-violence-in-time-of-coronavirus/  
منظمة �لصحة �لعالمية، 2022.  1٧
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بيانات حول العنف األأسري في المنطقة العربية قبل جائحة كورونا )2018 – 2019(18

سر، وذلك  على نسبة للعنف ضد �لنساء من د�خل �الأ َوْفقًا للشبكة �لبحثية للبارومتر �لعربي، وهي شبكة بحثية مستقلة وغير حزبية، تتصدر لبنان �أ

فات في �لدول �لعربية طلًبا للمساعدة من �لشرطة �لمحلية، وذلك  كثر �لنساء �لُمعنَّ فات ُهّن �أ ن �لنساء �للبنانيات �لُمعنَّ بنسبة ٨2%. ومن ثّم، نجد �أ

لى %30،  خرى، وذلك بنسبة تصل �إ قل من نظير�تها من �لدول �الأ لى �لنساء بها �أ ه �إ ن معدل �لعنف �لموجَّ ما �ليمن فبرغم �أ لى ٤٩%. �أ بنسبة تصل �إ

تيان تفاصيل �لبيانات �لخاصة بالدول �لتي  خرى. ويوضح �لشكالن �الآ على من نظير�تها من �لدول �لعربية �الأ سري بشكل عام فيها �أ فُيعدُّ �لعنف �الأ

جريت �الستطالعات فيها1٩. �أُ

ض �لنساء للعنف، ومنها �لدر�سة  جريت على مستوى �لدول �لعربية لتقدير تكلفة تعرُّ لى عدد من �لدر�سات �لتي �أُ شارة �إ يًضا، �الإ ومن �لمهم، �أ

مم �لمتحدة للسكان حول مسح �لتكلفة �القتصادية للعنف �لقائم على �لنوع  ة في مصر بالتعاون مع صندوق �الأ �لتي قدمها �لمجلس �لقومي للمر�أ

و �لخاصة20.  لى عدد من �لنتائج �لمهمة حول عدد �لسيد�ت �لالتي يتعّرضن للعنف، سو�ء في �لمساحات �لعامة �أ ذ توّصل فيها �إ �الجتماعي، �إ

سكو�،  ة بالتعاون مع �الإ مم �لمتحدة للمر�أ جرتها هيئة �الأ ة في �لمنطقة �لعربية، �لتي �أ يًضا، در�سة تقدير �لتكلفة �القتصادية للعنف ضد �لمر�أ وهناك، �أ

سرهن نتيجة تعّرضهن للعنف ومحاولتهن �لتعويض �القتصادي  و�لتي فّرقت بين »تكلفة �لصمت/�لمشكلة«، وهي �لتكلفة �لتي تتحملها �لنساء و�أ

و �لمو�رد بشكل عام. و«تكلفة �لحل« تعني َفْهم �لتكاليف �لكلية لتوفير �لخدمات للنساء و�لفتيات �لناجيات من �لعنف21. و �لعمل �أ لفقد�ن �لمنزل �أ

بالغ عن �لتعّرض للعنف �لمنزلي في �لمنطقة �لعربية قد ال تكون معّبرة بشكل دقيق عن �لو�قع، فهناك عدد من �العتبار�ت �الجتماعية و�لدينية و�لقانونية   ن نسب �الإ جدير بالذكر �أ  1٨

ذ لدى �لعديد من �لسيد�ت و�لفتيات في �لوطن �لعربي.  بالغ خياًر� غير محبَّ لى �الإ �لتي تجعل قر�ر �للجوء �إ  
غسطس 2020. �لبارومتر �لعربي، �أ  1٩

قتصادية20%للعنف%20     لمزيد من �لتفاصيل حول هذه �لدر�سة، �نظر �لر�بط: https://egypt.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/مسح20%�لتكلفة20%�الإ   20

 .%20%20WEB%202015.pdfجتماعي20%مصر �لقائم20%على20%�لنوع20%�الإ  
.https://www.unescwa.org/sites/default/files/event/materials/unwcostingvaw_arbrochure_web_0.pdf :لمزيد من �لتفاصيل، �نظر �لر�بط  21
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لى �لمجتمع ومنظمات �لمجتمع  ضافة �إ در�ك متز�يد على مستوى �لحكومات في �لدول �لعربية، باالإ وتتعلق �لنقطة �لمهمة، في هذ� �لسياق، باإ

همية هذ�  طار، تظهر �أ بعاد �القتصادية �لمدمرة لهذه �لظاهرة. وفي هذ� �الإ در�ك �الأ ة، وبخاصة مع �إ همية �لتصدي لظاهرة �لعنف ضد �لمر�أ �لمدني، الأ

يجابية و�لتحوالت على  يًضا برصد �لممارسات �الإ نما تعتني �أ �إ �لبحث �لذي يناقش �لظاهرة من مستويات مختلفة ال تكتفي بتوصيف �لظاهرة فقط، و

كثر حمايًة للنساء. عدل و�أ مستوى �لتشريع في عدد من �لدول �لعربية تجاه تقنين �أ
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/https://shababm.com/youthworkermotivation
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مقدمة

ة، �لتي تفرض  ُيطَرح �ليوم في مجتمعاتنا �لمعاصرة، بشكل قوي، سؤال األجتهاد والتجديد في �لقضايا �لر�هنة، خصوًصا �لقضايا �لمتعلقة بالمر�أ

خرى،  كثر على �لمذ�هب �لفقهية �الأ مكان �ستمر�ريتها ومرونتها مع �لو�قع، بانفتاحها �أ ظهرت بعض �لمذ�هب �لفقهية �إ يجاد حلول لها. وقد �أ لحاح �إ باإ

سالم و�لو�قع �لمعاصر، وسنقف من خالل هذه �لورقة مع نموذجين فقهيين مختلفين، �لمدونة  و�لبحث عن �لحلول �لمالئمة �لتي تنسجم مع روح �الإ

�لمالكية و�لمدونة �لحنفية.

و  حكام مساو�تية �أ دو�ت �لفقهية �لتي يمكن �ستعمالها في �ستحد�ث �أ واًل، عرض وتحليل �لمفاهيم و�الأ ذن، يركز هذ� �لفصل على هدفين: �أ �إ و

سالمي  طار �إ لقاء �لضوء على مبادر�ت �لمؤسسة �لدينية �لرسمية في مصر لوضع �إ عادلة ُتعَنى بحقوق �لجنسين من د�خل �لفقه �لمالكي. وثانًيا، �إ

سرية قائمة على �لمساو�ة و�لعد�لة. يرّسخ عالقات �أ

اأوأًل: الخطاب الفقهي ومناَهضة العنف ضد المراأة

سالمي بوصفها  لى كتب �لفقه �الإ سالمية، �إ غلبية �الإ سرة في نصوصها �لتنظيمية، في �لوطن �لعربي وفي معظم �لبلد�ن ذ�ت �الأ تستند قو�نين �الأ

فهام  ن و�لسنة �لصحيحة، فقد �نطبعت باالأ صولها من �لنص �لديني، �لقر�آ نها مستمدة في �أ حو�ل �لشخصية، وبرغم �أ مصدًر� للتشريع في مجال �الأ

رت فيها �لسياقات �لمجتمعية �لمختلفة، وصار �ليوم من �لتحديات �لكبرى ضرورُة تجاوز �لقو�نين و�لممارسات �لمجتمعية �لتي َتلقى  ثَّ �لبشرية، و�أ

قبواًل د�خل منظومة �لمجتمع �لذكوري؛ وتبحث عن شّرعيتها في �لنص �لديني.

لى �لنصوص �لدينية  ة، بالرجوع �إ ويالت �لتي تسمح بالتمييز و�لعنف ضد �لمر�أ فهام و�لتاأ عادة �لنظر في �الأ لى �إ مّس �لحاجة �إ ومن ثّم، فنحن في �أ

سرية  نسانية عموًما، و�لعالقات �الأ ليات �الجتهاد و�لتدبر الستنباط �لقيم �لعليا �لتي تنظم �لعالقات �الإ ًنا وسنًة صحيحة، و�ستعمال �آ سة قر�آ �لمؤسِّ

على وجه �لخصوص.

ن ُتقتَلع من جذورها. وفي �لوقت نفسه،  ليه، و�لتي ينبغي �أ ن ديننا قد �لتصقت به بعض �لثقافات �لتي تسيء �إ لى �القتناع باأ واًل، �إ نحتاج �ليوم، �أ

ة، وذلك لتقديم  سالمي �لمتعلق بقضايا �لمر�أ ثناء عملية مر�جعة �لتر�ث �الإ ن نعترف بوجود مكامن �لضعف، ونبحث عن نقاط �لقوة، �أ يًضا �أ علينا �أ

خطاء �لتي ينبغي تجاوزها، و�لوقوف مع  ن �لمر�جعة �لنقدية تقتضي �القتناع �لتام بوجود �لخلل، و�العتر�ف �لكلي باالأ مر�جعة نقدية �إصالحية، الأ

لى �جتهاد. �لمستجّد�ت �لتي تحتاج �إ

نادية �لشرقاوي، هبة صالح

كيف يمكن للفقه و�لمؤّسسات �لدينية تقديم خطاب مناِهض للعنف ضد �لمر�أة 

)2(
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لى نص »ناقصات  س �لتمييز بينها وبين �لرجل، �الستناد �إ هلّيتها، وُتكرِّ ة، وتنتقص من �أ مثلة �لو�ضحة �لتي تعطي صورة سلبية عن �لمر�أ ومن �الأ

سرة،  ة �لمشروعة د�خل �الأ مثلة �لتي يتمسك بها �لبعض لتقزيم حقوق �لمر�أ ية �لضرب«، وغيرها من �الأ و »�آ ية �لقو�مة«، �أ لى »�آ و �إ عقل ودين«، �أ

ن �لنص  ة، مع �أ ة، و�عتبار ذلك طبيعة متجذرة في �لمر�أ كيد نقصان عقل �لمر�أ قصائها من �لمجال �لعام، فُيستَغل حديث ناقصات عقل ودين1 مثاًل لتاأ و�إ

ة، بل جعل معيار �لتمايز بين  ية ٤(، فلم َينتقص من �لمر�أ ْحَسِن َتْقِويٍم﴾ )سورة �لتين: �الآ نَساَن ِفي �أَ ني كان صريًحا في قوله تعالى: ﴿َلَقْد َخَلْقَنا �اْلإِ �لقر�آ

فضلية، قال تعالى: ﴿َوَمن َيْعَمْل  نوثة معياًر� لالأ و �لذكورة و�الأ ُن �لجنَس �أ ال وهو معيار �لتقوى و�لعمل �لصالح، ولم يجعل �لقر�آ �لخلق معياًر� و�حًد�، �أ

ية 12٤(. َة َواَل ُيْظَلُموَن َنِقيًر�﴾ )سورة �لنساء: �الآ وَلِئَك َيْدُخُلوَن �ْلَجنَّ نَثى َوُهَو ُمْؤِمٌن َفاأُ ْو �أُ اِلَحاِت ِمن َذَكٍر �أَ ِمَن �لصَّ

ثرة بسياقات  ة د�خل �لخطابات �لفقهية �لمختلفة. وبفعل �لنظرة �لتجزيئية �لمتاأ هم �لمفاهيم �لتي تحكم �لعالقة بين �لرجل و�لمر�أ حد �أ وُتعدُّ �لَقو�مة �أ

ن معظم هذه �لخطابات حول �لقو�مة منحت �لزوَج سلطًة مطلقة في تعامله مع �لزوجة، ومن ذلك منع �لزوج زوجته من �لخروج  �جتماعية معينة، نجد �أ

ذنه،  ال باإ و ولدها، �إ باها وهو على فر�ش �لمرض، �أ ن تعود �أ ذنه، بل ال يجوز لها �أ ال باإ ن تتعّدى عتبة �لبيت �إ حيان ال يجوز لها �أ من �لبيت، وفي بعض �الأ

بويها، ونحن نعلم ما  كثر من هذ�، فيما يتعلق بزيارتها الأ ذن �لزوج، بل �الأ ال باإ خوة، �إ حرى �الإ و �بنها، فباالأ مها �أ و �أ بيها �أ ن تحضر جنازة �أ وال يجوز لها �أ

ليها2. تيا �إ ن ياأ و �أ ليهما �أ ن يمنعها من �لذهاب �إ لى �لو�لدين، للزوج �أ حسان �إ ه به من �الإ مر ال�ل �أ

فاضو� في تفسير �لقو�مة،  لى هذ� �لتر�ث نجد �لفقهاء و�لمفسرين قد �أ سالمي، فعند �لرجوع �إ لى قر�ءة معينة في �لتر�ث �الإ ويستند هذ� �لخطاب �إ

على  ن �لرجل �أ نها تعني �أ و �لخاص، و�أ ة في كل شيء، سو�ء في �لمجال �لعام �أ فضلية �لرجل على �لمر�أ ن �لقو�مة تقرير الأ جمع معظمهم على �أ و�أ

ن طاعة �لزوج، بحسب مفهومهم وتفسيرهم، هي  ة دونه في هذه �لمكانة، وهو سيدها، وعليها طاعته طاعة عمياء، حيث �إ ن �لمر�أ ة، و�أ مكانة من �لمر�أ

سرة« ليعّم �لمجال �لعام  ة خارج �لمجال �لخاص »�الأ ه، بل �نتقل هذ� �لمفهوم لدى �لمفسرين و�لفقهاء ليؤطر �لعالقة بين �لرجل و�لمر�أ من طاعة ال�ل

ة في �لوظائف وغيرها. »�لمجتمع«، وُيستعَمل لتبرير �لتمييز ضد �لمر�أ

ال وهو »مؤسسة الزواج«، فهي تدبير  ني، نجد قر�ءة مختلفة لمفهوم �لقو�مة، فالقوامة مفهوم خاص مرتبط بمجال خاص، �أ لى �لنص �لقر�آ وبالرجوع �إ

طار �لمسؤولية �لمادية و�لمعنوية �لقائمة على �لوّد و�لرحمة و�اللتز�م و�لمعروف، وال  سرية في �إ لجميع شؤون هذه �لمؤسسة بالقيام بالرعاية �الأ

اِلَحاُت َقاِنَتاٌت  ْمَو�ِلِهْم َفالصَّ نَفُقوْ� ِمْن �أَ ُه َبْعَضُهْم َعَلى َبْعٍض َوِبَما �أَ َل ال�َّ َساء ِبَما َفضَّ �ُموَن َعَلى �لنِّ َجاُل َقوَّ ة، قال تعالى: »�لرِّ فضل فيها للرجل على �لمر�أ

َه  نَّ ال�َّ َطْعَنُكْم َفاَل َتْبُغوْ� َعَلْيِهنَّ َسِبياًل �إِ ْن �أَ ُبوُهنَّ َفاإِ الِتي َتَخاُفوَن ُنُشوَزُهنَّ َفِعُظوُهنَّ َو�ْهُجُروُهنَّ ِفي �ْلَمَضاِجِع َو�ْضِر ُه َو�لَّ َحاِفَظاٌت ّلْلَغْيِب ِبَما َحِفَظ ال�َّ

ية 3٤(. ا َكِبيًر�« )سورة �لنساء: �الآ َكاَن َعِليًّ

نها تحدثت عن �لبعضية ال عن �لنوع، »بما فّضل ال�له بعضهم  ة، الأ ن �لقو�مة ليست تفضياًل مطلًقا للرجل على �لمر�أ ية �لكريمة باأ فتذكرنا �الآ

طار ر�بطة �لزو�ج، ويرتبط هذ�  ة في �إ سرة، فهو ينظم �لعالقة بين �لرجل و�لمر�أ ساًسا عن مجال �الأ ن هذ� �لتفاضل ال يخرج �أ على بعض«، كما �أ

سري وبمفهوم �لكسب، �لذي يتواله �لرجل في �لغالب في ُجّل �لمجتمعات �لتقليدية �لمحافظة، الرتباط �لعمل �ليومي بالقوة  نفاق �الأ �لتفاضل باالإ

قدر،  لى �الأ نفاق �إ حو�ل �لكسب بسبب تعدد �لمؤهالت �لعلمية و�لكفاء�ت �لمهنية، كما في وقتنا �لر�هن، فقد يتحول �الإ �لجسمانية. ومع تغّير �أ

سرة كيان يقوم على تعاون كال �لزوجين3. ن �الأ نفاق، الأ قدر على �الإ ساًسا بالذكورية بقدر ما ترتبط باالأ فالقو�مة ال تتعلق �أ

همية �لسياق )�لمغرب: مؤسسة جسور، 201٨(. لى: نادية �لشرقاوي، ناقصات عقل ودين بين مدلول �لنص و�ستنباطات �لفقهاء و�أ يمكن �لرجوع �إ  1

ن   ال �أ ن يمنعها من كالمهما وال من زيارتهما لها، �إ ذنه، لكن ليس له �أ ال باإ ليهما �إ ن يمنع زوجته من زيارة و�لديها، وَيْلزمها طاعُته، فال تخرج �إ ن للزوج �أ لى �أ ذهب �لشافعية و�لحنابلة �إ  2

ولى خالفه«،   بويها ومن شهود جنازتهما وجنازة ولدها، و�الأ سنى �لمطالب �لشافعي: »وللزوج منع زوجته من عيادة �أ يخشى ضرًر� بزيارتهما، فيمنعهما دفًعا للضرر، قال صاحب كتاب �أ  
نصاف في معرفة �لر�جح من �لخالف   مام عالء �لدين �لسعدي، �الإ حق« )�الإ بويها في فر�ق زوجها، وال زيارة ونحوها. بل طاعة زوجها �أ نصاف �لحنبلي: »ال يلزمها طاعة �أ وقال صاحب �الإ  

حمد بن حنبل. لبنان: د�ر �لكتب �لعلمية، ج ٨، ص 360). مام �أ على مذهب �الإ  
عمال مؤتمر دولي، تنسيق نادية    صد�ر �لر�بطة �لمحمدية للعلماء، �أ صيل �لمعرفة بمفهومي �لقو�مة و�لوالية �إ لى كتاب: مبادرة تعميق وتاأ ع في هذ� �لموضوع �لرجوع �إ يمكن للتوسُّ  3

سالمي: قر�ءة بديلة، مجموعة بحوث، تحرير زيبا مير حسيني وملكي �لشرماني وجانا ر�مينجر، 201٤. �لشرقاوي وبشرى �لغز�لي، 201٤. وكتاب: �لقو�مة في �لتر�ث �الإ  
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سالمي اأن يساير المستجّدات والنوازل المعاصرة؟ ثانيًا: هل يمكن للفقه األإ

دو�ت �لالزمة  مكان �متالك هذ� �لفقه �الأ سالمي بجميع رو�فده للمستجد�ت �لمعاصرة، وعن �إ عند �لتفكير في �لسؤ�ل عن مدى مسايرة �لفقه �الإ

ليات �لمعتمدة و�لوقوف معها،  واًل من �لبحث في �الآ يجاد قر�ء�ت مختلفة عن �لقر�ء�ت �لتقليدية �لتي ال تتفق مع عدل �لشارع و�لرسالة، ال بد �أ الإ

ليات �لمتوفرة، لتنزيلها حسب �لزمان و�لمكان، مع �ستحضار ضرورة توفر شرط �لرغبة �لقوية لدى �لفقيه لالنخر�ط  و�ختبار مدى صالحية هذه �الآ

في هموم �لمجتمع �لفكرية و�الجتماعية و�القتصادية، و�ستيعابه لغة �لعصر وعلومه.

يجاد  حو�ل �لناس �ليومية، وتحاول معالجة قضاياهم، عبر �إ وُيعدُّ �لمذهُب �لمالكي نموذًجا من �لمذ�هب �لفقهية �لتي تتسم بالمرونة، و�لتي تر�عي �أ

ف في فقه �لنو�زل يعكس �جتهاد�ت فقهاء �لمالكية وجهودهم �لتي كانو� يبذلونها، للبحث عن حلول  لِّ حلول للنو�زل �لطارئة و�لمستجّدة. ولعل ما �أُ

نهم ُعِرفو�  مالئمة للمشاكل و�لقضايا �لتي عرفتها مجتمعاتهم، �نطالًقا من خصوصية تلك �لمجتمعات، مسايرين بذلك مستجّد�ت عصرهم، حتى �إ

ليف، وفي �لوقت نفسه  جوبة، تاركين ور�ءهم حصيلة فقهية تمّيزت بالو�قعية و�لتجدد وتنوع �لتاآ سئلة و�الأ ليف في �لنو�زل و�لفتاوى وفقه �الأ بكثرة �لتاأ

مثلة ذلك، كتاب: »�لمعيار �لمعرب  سالمي. ومن �أ برزت هذه �لحصيلة �لخصوصية و�لّسعة و�لمرونة �لتي طبعت �لمدرسة �لمالكية في �لغرب �الإ �أ

حكام �لكبرى«  حكام« �لمعروف بـ«�الأ عالم بنو�زل �الأ بي �لعباس �لونشريسي، و«�الإ ندلس و�لمغرب« الأ فريقية و�الأ و�لجامع �لمغرب عن فتاوى �إ

حكام« للقاضي  بي �لوليد محمد بن رشد �لقرطبي، و«مذ�هب �لحكام في نو�زل �الأ بي �لوليد بن رشد �لجّد« الأ سدي، و«مسائل �أ لعيسى بن سهل �الأ

بي  هل فاس وغيرهم من �لبدو و�لقرى« الأ بر�هيم، و«�لنو�زل �لجديدة �لكبرى فيما الأ ه بن �لحاج �إ عياض �لسبتي، و«فتاوى« �لعالمة سيدي عبد ال�ل

عيسى سيدي �لمهدي �لوز�ني...

ليه، و�لمكان �لذي يعيش  حو�ل �لزمان �لذي ينتمي �إ ذ يعكس �هتمام �لفقيه �لمجتهد باأ وهذ� �لنوع من �لفقه ُيعدُّ ر�فًد� من رو�فد �الجتهاد �لفقهي، �إ

عادة �لنظر في �لقو�عد �لفقهية �لتي  سالمي عن مسايرة مستجّد�ت �لعصر، يفرض على �لفقهاء �لجدد ضرورة �إ فيه. وبقدر ما ينفي عجز �لفقه �الإ

ليات �لَفْهم �لتي يتبنونها في معالجتهم  يًضا ضرورة تجديد �آ حكام �لشرعية في جلب �لمصالح ودرء �لمفاسد، كما يفرض عليهم �أ تحقق مقصود �الأ

�لقضايا �لر�هنة.

مور �لتي ساعدت فقهاء �لمالكية على �ستمر�ر خاصيتي �لعطاء  هم �الأ سالمي، كان من �أ لى جانب فقه �لنو�زل �لذي برع فيه فقهاء �لغرب �الإ �إ و

سهم منها بشكل كبير في  صول �لمعتَمدة في �لمذهب �لمالكي، و�عتماد مجموعة من �لقو�عد �لفقهية، وبخاصة ما �أ نتاج: �ستثمار تنوع �الأ و�الإ

شكاالت �لمجتمع �لطارئة، وسنرى اأن هذه القواعد تشكل  سالمي حالًّ الإ ليه، وجعل من �لفقه �الإ �لحفاظ على عالقة �لفقيه بالمجتمع �لذي ينتمي �إ

مفاتيح لالجتهاد والتفكير في العديد من القضايا المجتمعية، وعلى راأسها موضوع المراأة، وما تعانيه من ظلم وَحْيف باسم الدين، وسنقتصر هنا 

ل«؛ قاعدة: »حكم �لحاكم يرفع �لخالف«. صل: »�عتبار �لماآ صل: »ما جرى عليه �لعمل«؛ �أ على ذكر بعض منها فقط، �أ

مام مالك، و�عتمدها فقهاء �لمالكية بعده �قتد�ًء به. وعلى غر�ر »عمل  صول �لتي �نفرد بها �الإ صل »ما جرى عليه العمل« فهو من �الأ ما �أ و�أ

و� قاعدة »األأخذ بـما جرى به العمل«،  قرُّ ندلس، و�أ سالمي باالجتهاد�ت �لخاصة بكل منطقة في �لمغرب و�الأ خذ مالكية �لغرب �الإ هل �لمدينة«، �أ �أ

فاعترفو� بـ«عمل قرطبة واألأندلس« و«عمل اأهل فاس« و«العمل السوسي«4، و�حتّجو� بذلك في نو�زلهم �لفقهية، وَعّدو� خروج �لقاضي عن عمل 

ن خروج القاضي عن عمل بلده ريبة قادحة،  بلده نقًصا في خبرة �لقاضي، وجهاًل بوقائع �لمنطقة، فنجد نو�زل �لقاضي �لمجاصي تنصُّ على ذلك: »اإ

لكن يقتصر من العمل ما ثبت منه، ويسلك المشهور فيما سواه«، وُتعدُّ نو�زل �لقاضي سيدي عيسى �لسجستاني مو�فقًة ما جرى عليه �لعمل شرًطا 

ن مخالفة ما جرى به العمل أل تجوز«5. في تمام �لحكم: »اإ

ه �لجشتيمي، و�لنو�زل   بي زيد بن عبد ال�ل بي �لوليد محمد بن رشد �لقرطبي، و�لعمل �لسوسي الأ من هذه �لمؤلفات: �لبيان و�لتحصيل و�لشرح و�لتوجيه و�لتعليل في �لمسائل �لمستخرجة الأ  ٤

بي زيد �لفاسي. بي عيسى �لمهدي �لوز�ني، و�لعمل �لفاسي الأ هل فاس وغيرهم من �لبدو و�لقرى الأ �لجديدة �لكبرى فيما الأ  
سالمية، 1٩٩6( ص 6٧. وقاف و�لشؤون �الإ طار �لمذهب �لمالكي )�لمغرب: منشور�ت وز�رة �الأ خذ بما جرى به �لعمل في �لمغرب في �إ عبد �لسالم �لعسري، نظرية �الأ  ٥
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عر�ف �لمحلية  ويعكس �لتمسك بهذ� �الجتهاد �حتر�ًما للخصوصية �لجغر�فية، كما ير�عي �لمستجّد�ت �لخاصة بكل منطقة، ويخلق تو�زًنا بين �الأ

عر�ف �لو�فدة على �لبلد، وفي �لوقت نفسه يعكس �نسجام �لفقيه مع محيطه �الجتماعي و�لثقافي، و�جتهاد �لفقيه في �لبحث عن حلول مناسبة  و�الأ

صل ما جرى عليه �لعمل« مسلًكا من مسالك �الجتهاد، وطريقة لتجاوز �لجمود، و«فسحة من فسح �لشريعة  حو�ل، فيكون »�أ لكل حال من �الأ

سالمية �لتي تدل على مزيد �ستعد�دها للتطور، وصالحيتها لكل زمان ومكان، وقابليتها للتجديد و�الجتهاد، ولكن مع مر�عاة �لضو�بط �لمطلوبة  �الإ

حو�ل  صل، سو�ء مع مدّونة �الأ سرة في �لوقت �لر�هن، بهذ� �الأ لنظرية �لعمل«6. ولذلك، تمّسك علماء �لمغرب، �لذين توّلو� مهمة �إصالح قانون �الأ

ليه  طرف ما �هتدى �إ ن من �أ حو�ل �لشخصية لسنة 1٩٥٧: »�إ سرة، يقول �لمفكر عالل �لفاسي في ديباجة تقرير مدّونة �الأ و مع مدّونة �الأ �لشخصية �أ

هل �لمدينة«٧. مام مالك في عمل �أ قو�ل �لفقهاء قياًسا على ما مشى عليه �الإ ي ما جرى عليه �لعمل من �أ فقهاء �لمغرب نظام )�لعمل(، �أ

فعال  الت �الأ حكام، وُيعّرفها �لشاطبي فيقول: »�لنظر في ماآ حو�ل و�الأ صول �لمتميزة في مر�عاة تغّير �الأ وُتعدُّ قاعدة اأصل اعتبار الماآل من �الأ

و  قد�م �أ فعال �لصادرة عن �لمكلفين، باالإ ن �لمجتهد ال يحكم على فعل من �الأ و مخالفة، وذلك �أ فعال مو�فقة �أ معتبر مقصود شرًعا، كانت �الأ

«٨. وترتبط هذه �لقاعدة بفقه �لو�قع ومعرفة  و لمفسدة ُتدَر�أ ليه ذلك �لفعل، مشروًعا لمصلحة فيه ُتستجَلب، �أ لى ما يؤول �إ ال بعد نظره �إ حجام، �إ باالإ

حو�ل �لّناس،  ف، ومر�عاة �أ و دفع �لمفسدة، بتنزيل �لحكم �لشرعي على و�قع �لمكلَّ فين، و�لهدف من �لعمل بها جلب �لمصلحة �أ حو�ل �لمكلَّ �أ

لى �لفقيه �لمجتهد،  حكام، ولذلك يكون من �لضروري بالنسبة �إ همّية عن معرفة �الأ مور ال تقلُّ �أ عر�فهم، وعاد�تهم، و�لو�قع �لذي يعيشونه. وهذه �الأ و�أ

ن �لمجتهد،  حمد �لريسوني في قوله: »�إ ليه �أ شار �إ خُذ بهذه �لقاعدة و�لعمل بها، وهو ما �أ ر فقهه لهموم �لمجتمع، �الأ �لذي تجاوز مرحلة التقليد، وسخَّ

ن مهمته تنحصر  ال َيعتبر �أ ن يقّدر عو�قب حكمه وفتو�ه، و�أ فتائه، و�أ �إ فعال �لتي هي محل حكمه و الت �الأ ن يقّدر ماآ حين يجتهد ويحكم ويفتي، عليه �أ

ذ� لم  ثاره... فاإ و �آ ثره �أ لى �أ ن يصدر �لحكم وهو ناظر �إ الته، و�أ و ماآ له �أ ن يحكم في �لفعل وهو يستحضر ماآ عطاء �لحكم �لشرعي(، بل مهمته �أ في )�إ

و مقّصر فيها«٩. ما قاصر عن درجة �الجتهاد �أ يفعل، فهو �إ

و �لَحَكم، حقَّ �لَبتِّ في مسائل �لقضاء  و �لقاضي، �أ مر، �أ ن للحاكم سو�ء كان ولي �الأ ما �لقاعدة �لثالثة، »حكم الحاكم يرفع الخالف«، فمعناها �أ �أ

ْن عرف ما جاء به �لكتاب و�لسنة، َحَكم  مر، �إ قو�اًل كثيرة، منها قول �بن تيمية: »ووليُّ �الأ و�لخصومات. ولقوة هذه �لقاعدة في رفع �لخالف، نجد فيها �أ

ْن لم يمكنه ال هذ� وال هذ�، ترك �لمسلمين  �إ ن يعلم ما يقول هذ� وما يقول هذ�، حتى يعرف �لحق، َحَكم به، و مكنه �أ ْن لم يعرفه و�أ �إ بين �لناس به، و

مام  ْن كان حاكًما«10؛ ومنها قول �لفقيه �لمالكي �الإ �إ حًد� بقبول قول غيره، و ن ُيلِزم �أ ه على حسب �جتهاده، وليس له �أ على ما هم عليه، كلٌّ يعبد ال�ل

ن ُحْكم �لحاكم في مسائل �الجتهاد َيرفُع �لخالف، ويرجع �لمخالف عن مذهبه لمذهب �لحاكم، وتتغير فتياه بعد �لحكم عما كانت  �لقر�في: »�علم �أ

عليه على �لقول �لصحيح من مذ�هب �لعلماء«11.

مر �لعام، من  قّر لوليِّ �الأ سالمي قد �أ وقد َتو�فق عدد من �لفقهاء �لمعاصرين على هذه �لقاعدة، ومنهم مصطفى �لزرقا �لذي قال: »�الجتهاد �الإ

ذ� �قتضت �لمصلحة �لزمنية ذلك، فيصبح  مر بالعمل بقول ضعيف مرجوح، �إ و ياأ حكام �لشرعية وتطبيقها، �أ ن يحّد من شمول بعض �الأ و سو�ه، �أ خليفة �أ

زمان، ونصوص �لفقهاء في حكام بتبّدل �الأ هو �لر�جح �لذي يجب �لعمل به، وبذلك صّرح فقهاؤنا، َوْفًقا لقاعدة �لمصالح �لمرسلة، وقاعدة تبّدل �الأ

مره  ي قابل لالجتهاد، غير مصادم للنصوص �لقطعية في �لشريعة، كان �أ مر في موضوع �جتهادي، �أ مر باأ ذ� �أ ن �لسلطان �إ بو�ب، تفيد �أ  مختلف �الأ

و�جب �الحتر�م و�لتنفيذ شرًعا«12.

طار �لمذهب �لمالكي«، )سبق ذكره(مرجع سابق،، �لصفحة:ص 106. خذ بما جرى به �لعمل في �لمغرب في �إ عبد �لسالم �لعسري، »نظرية �الأ  6

خو�ن، 1٩6٥(، ص ٤٨. حماد �لعر�قي، شرح قانون �لزو�ج �لمغربي )�لد�ر �لبيضاء: �لمكتبة �لملكية، ملكا �إ  ٧

فعال معتبر مقصود شرًعا )�لقاهرة: د�ر �بن عفان، د.ت.(، ص 1٧٧. الت �الأ لة �لعاشرة: �لنظر في ماآ حكام �الجتهاد و�لتقليد«، �لمساأ سحاق �لشاطبي، �لمو�فقات، ج ٥، »�أ بو �إ �أ  ٨

مان، ط1، 1٩٩1(، ص 3٥3. مام �لشاطبي )�لرباط: د�ر �الأ حمد �لريسوني، نظرية �لمقاصد عند �الإ �أ  ٩

ن يحكم فيه، ج 3٥ )�لسعودية: مجمع �لملك فهد، 1٩٩٥(، ص 3٨٧. ه للحاكم �أ �بن تيمية، مجموع فتاوى �بن تيمية، »باب �لقضاء«، فصل فيما جعله ال�ل  10

نو�ع �لفروق، ضبط وتصحيح خليل �لمنصور، ج 2 )بيروت: د�ر �لكتب �لعلمية، ص 1٧٩(. نو�ع �لبروق في �أ شهاب �لدين �لقر�في، �أ  11

�لشيخ مصطفى �لزرقا، �لمدخل �لفقهي �لعام، جزء 1 )دمشق: د�ر �لقلم، ط 1، 1٩٩٨(، ص 21٥.  12
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و قانون  حو�ل �لشخصية �أ صالح منظومة �الأ صول و�لقو�عد علًما وعماًل، الإ حياء هذه �الأ لى �إ ننا �ليوم في حاجة ماّسة �إ وخالصة �لقول هنا، �إ

صول  ذ� كانت هذه �الأ سف �إ كثر �نسجاًما مع �لو�قع. ولالأ سرية، فهي تعكس مرونة �لشريعة، وتؤّسس خطاًبا �أ سرة، وتحقيًقا للعد�لة �الجتماعية و�الأ �الأ

نية، فتمّيزو� باالجتهاد و�لتجديد، فهي َتبقى �ليوم مجرد  مس، َقْصد �لبحث عن حلول للقضايا �لمجتمعية �الآ و�لقو�عد وسائل �عتمدها فقهاؤنا باالأ

ليات لالجتهاد، بل ُيكتَفى بها  ذ ال ُتستعَمل بوصفها وسائل للتنزيل و�آ قو�عد للدر�سة و�لمد�رسة، دون تمّعن وربط بينها وبين �لقضايا �لمعاصرة، �إ

صول بنظرة فقيه �لقرون �لسابقة فيجعلها محل  لى هذه �لقو�عد و�الأ فقط لتكر�ر �لشو�هد و�لمسائل نفسها �لتي درسها �لسابقون، ففقيه �ليوم ال ينظر �إ

بو�  و�ئل تشرَّ ن �لفقهاء �الأ و�ئل وفق نو�زل زمانهم. وبرغم �أ ليه �لفقهاء �الأ ليات على ما توصل �إ نظره ومر�جعته، ولهذ� تجده يقتصر في �لعمل بهذه �الآ

ن  لى مستوى »الفقيه المجتهد«13، مع �أ نفسهم »فقهاء مقلدين«، لم يصلو� بعُد �إ ون �أ غلب فقهاء �ليوم َيعدُّ لياته، فاأ فنون �لفقه، وتمّرسوه، و�ستوعبو� �آ

مهات �لمصادر  ر �أ خذ �لعلم، وتوفُّ رقى بكثير من �لوسائل �لتي كانت متاحة قديًما، من حيث طريقة تلقي �لدر�سة، و�أ �لوسائل �لعلمية �لمتاحة �ليوم �أ

كاديمي �لجاد. و�لكتب، وسرعة �لحصول على �لمعلومة بسبب تطور وسائل �لمعرفة لصالح �لباحث �الأ

لى حلول ناجعة  ليات و�لقو�عد �لتي صنعها �لفقه �الجتهادي مر�عًيا �لزمان و�لمكان، للوصول �إ ن نستعين بهذه �الآ ذن، �أ ينبغي علينا �ليوم، �إ

ة،  ة على وجه �لخصوص، كمفهوم �لقو�مة، ومفهوم نقصان عقل �لمر�أ سرة عموًما، وبالمر�أ ساًسا باالأ شكاالت �لفقهية �لمعاصرة، �لتي ترتبط �أ لالإ

سرة �لمعاصرة  ة. ولقد برهنت بعض مدّونات �الأ هلّية �لمر�أ ا مع �لخطاب �لفقهي �لمعاصر لتنتقص من �أ وغيرهما من �لمفاهيم �لتي �تخذت منحًى سلبيًّ

ليات �لفقهية في تحقيق  صول و�لقو�عد و�الآ سرة �لمغربية، �لتي �عتمدت هذه �الأ مكان اإصالح قوانين األأحوال الشخصية، مثل مدّونة �الأ فعاًل على اإ

ة في �لعرف �الجتماعي. سرة، وتصحيح بعض �لمفاهيم �لسلبية �لمرتبطة بالمر�أ ة و�الأ عدد من �لمكتسبات �لحقوقية لصالح �لمر�أ

ثالثًا: خطاب المؤسسة الدينية في مصر

و »�لخطاب �لمؤّسسي«؛ فلم َتعد �لفتوى، على سبيل �لمثال، مجرد سؤ�ل  ا من »�لخطاب �لديني« �أ ساسيًّ و �الستشار�ت �لدينية جزًء� �أ ُتشكل �لفتاوى �أ

صبح لها وظيفة �جتماعية تسهم في تشكيل �لوعي �لجمعي لدى �لمسلمين. وقد �حتّل �لعقل �لفقهي مساحة كبيرة من �هتمام  نما �أ �إ وجو�ب، و

ثر  ن يتجاوز �أ و مهتم بالعلوم �الجتماعية �أ ي د�رس �أ خر، لم َيعد الأ نسانية و�لسيكولوجية. وبتعبير �آ �لباحثين في مجاالت �لعلوم �الجتماعية و�الإ

»�لفتاوى« في �لناس1٤.

ساسية من تعاملنا �ليومي، �نتشرت �لفتاوى �لتي ُتعَرض  عالم �لفضائية و�حتالل وسائل �لتو�صل �الجتماعي مساحًة �أ جهزة �الإ ومع تز�يد �أ

سري«، �لتي تحتل مساحة كبيرة من �لخطاب �لسلفي  ة« بكل تفاصيل حياتها، ومنها قضايا »�لعنف �الأ سها بالطبع قضايا »�لمر�أ وُتناَقش، وعلى ر�أ

فتائي �لمتعلق بالنساء. وهذ�  و �الإ ي تطوير ملحوظ في »محتوى« �لخطاب �لديني �أ كبر عدد من �لمتابعين، دون �أ لى �أ �لذي طّور من تقنياته للوصول �إ

ما سنتناوله الحًقا في جزء مخصص لذلك، من خالل عرض نماذج من هذ� �لمحتوى. وفي مو�جهة هذ� �لخطاب �لمتشدد، حاولت �لمؤسسة �لدينية 

شارة  كثر �عتد�اًل وتو�فًقا مع مقتضيات �لعصر في �ستدعاء للقو�عد �لسابق �الإ فتاء �لمصرية تقديم خطاب �أ زهر �لشريف ود�ر �الإ في مصر، ومنها �الأ

ول من �لفصل. ليها في �لنصف �الأ �إ

ّنية �لمعتدلة. ويضم  سالمية �لسُّ سالمي كافًة، مكانة �لمؤسسة �لدينية �الإ زهر �لشريف في مصر و�لوطن �لعربي، بل في �لعالم �الإ يحتل �الأ

زهر بهيئاته  لى جانب �الأ �إ سالمية. و زهر، ومجمع �لبحوث �الإ سها شيخ �الأ زهر وعلى ر�أ د�رة �لخطاب �لديني، هي: مشيخة �الأ ساسية معنية باإ  هيئات �أ

حكام، يقول �بن �لحاجب: »�الجتهاد في �الصطالح �ستفر�غ �لفقيه   صول و�لفروع، ويتمكن من �الستنباط ليستمد منه �الأ �لفقيه �لمجتهد هو �لذي يفهم مقاصد �لشريعة، فيستوعب �الأ  13

صولي البن �لحاجب، ج 3 )بيروت: د�ر �لكتب �لعلمية، ط 1، 200٤(، ص ٥٧٩. يجي، مختصر �لمنتهى �الأ �لُوْسع لتحصيل ظنٍّ بحكم شرعي«، كما َوَرَد في: عضد �لدين �الإ  
زهر، عدد نوفمبر/ديسمبر 201٧(،   فتاء �لمصرية �لمنعقد بالقاهرة عام 201٧ تحت عنو�ن »دور �لفتوى في �ستقر�ر �لمجتمعات« )�لقاهرة: مجلة �الأ عبد �لرحمن هاشم، تقرير حول مؤتمر د�ر �الإ  1٤

ص 33٥.  
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ركان �لتي تشكل �لمؤسسة �لدينية في مصر يتبع نظام �لدولة �لمصرية  وقاف. وكلٌّ من هذه �الأ فتاء �لمصرية، ووز�رة �الأ خرى، توجد د�ر �الإ �الأ

ن �لمؤسسة �لدينية تتبع  ي �لشيخ علي جمعة، مفتي مصر �لسابق وعضو هيئة ِكبار �لعلماء، هذ� ال يعني �أ نه بحسب ر�أ ال �أ وقو�نينها ودستورها، �إ

ما �لدولة فهي باقية1٥. تي بالتعيين، فهو جزء من �لسلطة �لتنفيذية �لتي تتغير، �أ سها وزير ياأ وقاف �لتي يتر�أ �لحكومات �لمختلفة، فيما عد� وز�رة �الأ

صبح رمًز�  زهر، �أ نشاء �لجامع �الأ زهر �لتابعة له الحًقا. فمنذ �إ زهري، ثم �نبثقت منه هيئات �الأ زهر �لنو�َة �لتي �نطلق منها �لعمل �الأ وُيعدُّ �لجامع �الأ

ول صالة للجمعة من قلب �لجامع  سالم، و�نطلقت �أ للدولة �لفاطمية وروحها �لدينية، حيث �تخذت �لدولة �لفاطمية منه منصة رسمية لنشر رسالة �الإ

ا16. ا- ٩٧2 ميالديًّ في يوم �لسابع من شهر رمضان عام 361 هجريًّ

لى بحث فقهي  سها �لقضايا �لتي تحتاج �إ سالمية، وعلى ر�أ زهرية �لتي لها دور في مخاطبة قضايا �لو�قع، مجمع �لبحوث �الإ ومن �لهيئات �الأ

لى جانب هاتين �لهيئتين  �إ زهر. و زهر برئاسة شيخ �الأ ق، وهو عمل ال يتعارض مع �لعمل �لذي تقوم به هيئة كبار �لعلماء د�خل مشيخة �الأ معمَّ

فتاء �لمصرية �لمعنيتين بالتو�صل �لمباشر مع �لجمهور �لعام. وقاف ود�ر �الإ تي مؤسستان هما وز�رة �الأ زهريتين، تاأ �الأ

نِشئت عام 1٨٩٥ بقر�ر من  و �الستشار�ت �لدينية، قد �أُ فتاء �أ فتاء �لمصرية، بوصفها مؤسسة معنية باالإ ن د�ر �الإ ن نذكر �أ ومن �لمهم، هنا، �أ

ا عن �لسلطة �لتنفيذية  د�ريًّ �إ ا و �لخديوي عباس حلمي، وكانت تابعة لوز�رة �لعدل، في 21 نوفمبر 1٨٩٥ بقر�ر رقم 10 من �لعام نفسه. ثم �ستقلت ماديًّ

ساس، وصدر هذ� �لقر�ر في فترة تولي  صت ميز�نيتها على هذ� �الأ صبحت جهة مستقلة تتبع مجلس �لوزر�ء �لمصري مباشرة، وُخصِّ )وز�رة �لعدل(، و�أ

ول من نوفمبر عام 200٧، وُنِشر �لقر�ر في �لجريدة �لرسمية1٧. �لشيخ علي جمعة منصب �لمفتي بتاريخ �الأ

ّثر في خطابها �لمجتمعي. وما  حاط بالمؤسسة �لدينية في مصر منذ 2011، و�أ نكار �لسياق �لسياسي و�الجتماعي و�القتصادي �لذي �أ وال يمكن �إ

ثيره في طبقات متعددة من  ذ� ما ُقوِرن بالخطاب �لسلفي �لذي ظهر تاأ ا �إ ة، �لذي �عتبره �لبعض تقدميًّ يهمنا في هذ� �لسياق خطابها تجاه قضايا �لمر�أ

�لمجتمع �لمصري.

وقد َعدَّ كثيرون �لخطاب »�لجديد« للمؤسسة �لدينية �لرسمية بمثابة تحول في �لخطاب �لديني نحو تجديده، وثار كثير من �لجدل حول معنى 

م تجديد �لخطاب �لديني ومر�جعته وتحديثه حتى يتو�فق مع مستجّد�ت �لحياة �الجتماعية و�القتصادية  �لتجديد. هل �لمقصود به تجديد �لدين �أ

خرين، من بينهم على سبيل �لمثال  مر �لذي كان وال يز�ل �لشغل �لشاغل لعلماء �لمسلمين من �لمتقدمين و�لمتاأ و�لثقافية و�لسياسية، وهو �الأ

مام محمد  سماء من بينها: �لشيخ حسن �لعطار، �الإ خرين فنجد �أ ما من �لعلماء �لمتاأ بو حامد �لغز�لي، �بن رشد؛ و�أ حمد بن حنبل، �أ ئمة: �لشافعي، �أ �الأ

حكام �لشرع متو�فقة مع �حتياجات �لناس  جيال وتباعدها، فالهدف �لوحيد و�لرئيس هو �لتجديد من خالل َجْعل �أ عبده وغيرهما. وبرغم �ختالف �الأ

ومتسقة مع زمانهم1٨.

غسطس 201٤(. هر�م، 3 �أ د. علي جمعة، »�لمؤسسة �لدينية في مصر« )�لقاهرة: جريدة �الأ  1٥

  https://www.draligomaa.com/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9/%D9%85%D9%82%  
D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85/item/420-%  

  D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%  
D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-1-5  
زهر، 1٩٤٩(، ص ٧. زهر: نبذة في تاريخه )�لقاهرة: مطبعة �الأ بو �لعيون، �لجامع �الأ �نظر: محمود �أ  16

حمد هالل، مسيرة �لفتوى بالديار �لمصرية، تقديم �لدكتور شوقي عالم مفتي �لديار �لمصرية )�لقاهرة: د�ر �لكتب و�لوثائق �لقومية، ط1، 201٥( �لفصل 1٤، ص ص 1٥2-1٥1.   �نظر: عماد �أ  1٧

 ,(Freedom of Religion and Belief in Egypt, quarterly Report (April - June 2008 :و�نظر  
 .issued by the Egyptian Initiative for Personal Rights  

 :Revival and Renewal: Oxford Islamic Studies Online.» Viewed on July 9, 2018»  18

http://www.oxfordislamicstudies.com/print/opr/t236/e0682  
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عادة  عادة �لبحث في نصوص كتب �لتر�ث و�إ ما عن �لتعريف �لحديث لمصطلح »تجديد �لخطاب �لديني« فيركز �لعلماء و�لفقهاء على فكرة �إ و�أ

طار  زهر، حول تعريفه �لتجديد في �إ حمد �لطيب، شيخ �الأ مام �أ حكام دون �لمساس بثو�بت �لدين1٩، وهذ� يتفق مع رؤية �الإ صياغتها و�ستخر�ج �الأ

يجابي،  نساني �إ »�الجتهاد �لفقهي«، فيقول: »من وجهة نظري �لتجديد مرتبط باالجتهاد، ال تجديد بال �جتهاد«. وَوْفق هذه �لرؤية، يرتبط �لتجديد بفعل �إ

عمال �لعقل وهو �الجتهاد20. ينطوي على �إ

ر لتمرير العنف ضد النساء في المجاألت الخاصة رابًعا: الخطاب السلفي المبرِّ

مر من قبل، فلم َيعد خطاًبا  كثر مما كان عليه �الأ سالم �لسياسي على منابر �لدعوة بشكل و�سع وظاهر �أ بعد �نطالق ثورة يناير 2011، ظهرت سيطرة �الإ

و  زهرية، �أ خو�ن على �لحكم، و�ختفى تماًما صوت �لمؤسسة �الأ ا مغّلًفا بالسياسة، وبخاصة بعد سيطرة جماعة �الإ صبح خطاًبا دينيًّ نما �أ �إ ا فقط، و دعويًّ

لى �لساحة بعد 30 يونيو  زهرية عاد �إ ن صوت �لمؤسسة �الأ ال �أ سالم �لسياسي، وكان خطاًبا عنيًفا دون شك. �إ ربما كان خافًتا في ظل سيطرة خطاب �الإ

عقاب �نتهاء فترة حكم  2013، في صورة �للسان �لصحفي و�لبيانات �لصادرة عن �لمؤسسة �لدينية للرّد على �لخطاب �لتكفيري �لعنيف �لمنتشر في �أ

رهابية. خو�ن وعمليات �لقتل و�لتفجير، وغيرها من �لممارسات �الإ �الإ

ة في منهجيات  ا لدى هؤالء، فالمر�أ ساسيًّ ة تمثل هاجًسا �أ ن �لمر�أ ليها، �أ ه �إ ة، و�لموجَّ فتائي و�لديني �لسلفي عن �لمر�أ وَيتبين من رصد �لخطاب �الإ

ثر  يًضا في �لمخّيلة �لسلفية »قطعة �للحم«، كما َوَرد في �الأ هل �لنار. وهي �أ كثر �أ لى حفظ �لرجل ووصايته؛ كونها �أ �لسلفية هي �لَعْورة �لتي تحتاج �إ

الَّ َما ُذبَّ َعْنُه«،  َساُء َلْحٌم َعَلى َوَضٍم �إِ َما �لنِّ نَّ صحاب �لفكر �لمتشدد، و�لذي جاء فيه: »�إِ ولى الأ �لمنقطع �لذي ذكره �بن تيمية �لذي ُيعدُّ �لمرجعية �الأ

لى َمن يحميها ويد�فع عنها21. ع عليها �لجز�ُر �للحَم، وفي ذلك دليل على ضعفها وحاجتها �إ وْرمة« �لتي ُيقطِّ و�لوضم هو ما يشبه »�الأُ

هم ثالث فتاوى ينبني عليها هذ� �لفكر في �لتعامل مع �لنساء  وبناًء على هذه �لصورة �لشائعة في هذ� �لفكر �لمتشدد، نسلط �لضوء على �أ

ن حقيقة �لختان  ال �أ وُلها »تزويج �لقاصر�ت« وهو عنف �جتماعي، ثم »�لختان« باللفظ �لشائع، �إ عمارهن، وتدور حولها منهجية �لسلفية، و�أ بمختلف �أ

على من هذ� �لنوع من �لعنف هي »�لضرب«. يذ�ء بدني ونفسي، و�لدرجة �الأ �إ عضاء �لتناسلية، وهو عنف و�عتد�ء و مجرد تشويه لالأ

باح نائب رئيس �لدعوة �لسلفية ياسر برهامي، في فتوى  ة، �أ نو�ع �لعبودية �لحديثة و�لعنف ضد �لمر�أ حد �أ فيما يخص ظاهرة زو�ج �لقاصر�ت، وهي �أ

ن  نه �عتبر �أ دهى من ذلك �أ ي وقت. بل �الأ نه يجوز زو�جها في �أ �إ ا معينة لزو�ج �لفتاة، و سالم لم يحدد سنًّ ن �الإ ، وقال: �إ له، زو�ج �لفتاة دون تحديد سنٍّ

زو�ج �لقاصر�ت سيقضي على ظاهرة �لزو�ج �لعرفي22.

سالمية، 201٨(، ص ٩. �نظر: عباس شومان، نظر�ت في �لتجديد )�لقاهرة: مجمع �لبحوث �الإ  1٩

يسري مصطفى، »في معنى �لتجديد«، منشور على موقع وطني، سبتمبر 2021، �نظر �لر�بط:  20

     https://www.wataninet.com/2021/09/%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%89-  
D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A%  

    /7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A  
صو�تهن للسالم )�لقاهرة: د�ر �لعلوم للنشر و�لتوزيع 2021(، ص 31. صد�ر �أ ديان. �إ ة في منظور �لمجتمع و�الأ ة وخطاب �لتشدد«، ضمن كتاب �لمر�أ هاني ضوة، »�لمر�أ  21

https://www.youtube.com/watch?v=kNhoAn197Ro&t=11s لمشاهدة فيديو ياسر برهامي، يرجى �لدخول على هذ� �لر�بط  22
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لى  نه و�جب، وال يحتاج �إ سحاق �لحويني باأ بو �إ فتى �لشيخ �أ نثى«، فقد �أ عضاء �لتناسلية لالأ و ما نسميه »تشويه �الأ ناث«، �أ ما عن »ختان �الإ و�أ

صدرت  فتاء �لمصرية قد �أ ناث، فتوى سياسية وليست شرعية«23. وكانت د�ر �الإ نكر على َمن يحّرمونه قائاًل: »فتوى تحريم ختان �الإ فتوى شرعية، و�أ

خيرة للدكتور شوقي  كدته فتوى �أ ِثٌم، وهذ� ما �أ و سّنة، وفاعُله �آ نه من قبيل �لعادة وليس عبادة �أ ناث، وَتنّص على �أ م ختان �الإ فتوى رسمية عام 2006 تحرِّ

نه ال يوجد موِجٌب شرعيٌّ لهذه �لعادة وممارستها ضد �لفتيات2٤. عالم، مفتي �لديار �لمصرية �لحالي، باأ

ديب �لزوجة �لناشز؛ و�لناشز بحسب تعريف �لفقهاء لديهم »هي �لتي تمنع نفسها  مر تاأ ذ� تطلب �الأ ن ضرب �لزوجة جائز عند �لسلفية، �إ وكذلك فاإ

طلق عليها »�الغتصاب �لزوجي«2٥. ن من ممارسات �أ لى ما نجده �الآ عن فر�ش زوجها«، وهذ� هو �لتفسير �لشائع لديهم، وربما تطّور �إ

فتاء تستدعي روح �لمذ�هب �لفقهية �لمختلفة �لتي تتحّرى �لعدل وتحاول تطبيق �لمبادئ  وفي مقابل هذ� �لخطاب �لمتشدد، نجد فتاوى د�ر �الإ

فتاء  ل«، و«ما جرى عليه �لعمل«، و«حكم �لحاكم يرفع �لخالف«. ففي رّد د�ر �الإ ال وهي: »�عتبار �لماآ ول من �لبحث، �أ ليها في �لجزء �الأ شرنا �إ �لتي �أ

والده، قالت: �لمصرية على سؤ�ل حول حكم َمن يسيء معاملة زوجته و�أ

ن �لحياة �لزوجية مبناها  خبر سبحانه �أ حسان ِعْشرة زوجته، و�أ َمَر �لزوج باإ سالم �أ مٌر غير جائز شرًعا؛ فاالإ ساءة لزوجته، هو �أ ما يصدر من �لزوج من �إ

نَّ ِفي َذِلَك  ًة َوَرْحَمًة �إِ َلْيَها َوَجَعَل َبْيَنُكْم َمَودَّ ْزَو�ًجا ِلَتْسُكُنو� �إِ ْنُفِسُكْم �أَ ْن َخَلَق َلُكْم ِمْن �أَ َياِتِه �أَ على �لسكن و�لموّدة و�لرحمة، فقال تعالى: ﴿َوِمْن �آ

زو�ج قائًما على ُحْسن معاملتهم  له وسلم معياَر �لخيرّية في �الأ ه عليه و�آ ية 21(، وجعل �لنبي صلى ال�ل ُروَن﴾ )سورة �لروم: �الآ َياٍت ِلَقْوٍم َيَتَفكَّ اَلآ

ْهِلي« )رو�ه �لترمذي(26. نا خيُرُكم الأ ْهِلِه، و�أ له وسلم قال: »خيُرُكم خيُرُكم الأ ه عليه و�آ ن �لنبي صلى ال�ل ه عنها �أ لزوجاتهم، فعن �لسيدة عائشة رضي ال�ل

ي �لعام وعّبرت عن مشاعر �لكثير ممن  ثر و�قعة ضرب شهيرة �ستفّزت �لر�أ فتاء �لمصرية منشوًر� حسم قضية �لضرب تماًما، �إ ونشرت د�ر �الإ

مر �لذي �ستقّرت عليه �لفتوى فيما يتعلق بهذه  تي: »�لرجال« ال يضربون �لنساء، وهو �الأ �ستهجنو� هذ� �لمنظر، فجاء �لمنشور على �لنحو �الآ

https://www.youtube.com/watch?v=UQqIwQ8Fj54 :بو �سحق �لحويني، يرجى �لدخول على هذ� �لر�بط لمشاهدة فتوى �أ  23

2٤  لقر�ءة �لفتوى يرجى زيارة هذ� �لر�بط: 

     https://www.dar-alifta.org/Home/ViewFatwa?ID=16487&title=%D8%AD%D9%83%D9%85%20  
 D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%A7%D8%AB%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%  

D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%  
D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9%20-%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B0%20%%  

D8A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%20/%20%D8%B4%D9%88%D9%82%D9%8A%20%D8%A5%D8  
A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85%20%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%  

2٥  لالطالع على فتوى ذ�ت صلة، يرجى زيارة هذ� �لر�بط

https://anasalafy.com/ar/35986-%D8%B5%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%  
D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%A3%D8%  

 AF%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC%D8%A9-%D9%88%D8%B6%D9%  
 88%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87  

  https://www.dar-alifta.org/Home/ViewFatwa?ID=12761&title=%D8%A5%D8%B3%D8%A7%D :26  لقر�ءة �لفتوي، يرجى زيارة هذ� �لر�بط

 8%A1%D8%A9%20%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC%D8  
A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%20%D9%81%D9%8A%20%%  

D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%20-%20%D9%81%D8%B6%D9%8A%D9%84%D8%  
A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%  

 88%D8%B1%20%D8%B9%D9%84%D9%8A%20%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF  
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ساءة معاملتها،  صدرت �لد�ر فتوى رسمية، في سبتمبر 200٩ ]خالل فترة تولي �لشيخ علي جمعة[ حول حكم ضرب �لزوجة و�إ لة. فقد �أ �لمساأ

ثًما2٧. والده يرتكب �إ ن َمن يسيء معاملة زوجته و�أ صل له في �لشرع، و�أ مٌر ال �أ ن �لضرَب �أ فادت �أ و�أ

تطور موقف المؤسسة الدينية تجاه تلك القضية

فتاء �لمصرية عن مؤتمر عالمي تحت عنو�ن: »�لتجديد في �لفتوى بين �لنظرية و�لتطبيق«، وكان بمثابة حدث تاريخي  علنت د�ر �الإ وفي عام 201٨، �أ

سرية  فتاء ومستجّد�ت �لقضايا �الأ نسان«، و«�الإ فتاء في قضايا حقوق �الإ �جتمعت فيه كلمة �لُمفتين حول محاور �لمؤتمر �لتي تضمنت: »ضو�بط �الإ

رشاد  نِشئ مركز »األإ لخ.(.  كما �أُ لكترونية... �إ سرة �لبديلة، قضايا �لنسب، �لزو�ج �لعرفي، عقود �لزو�ج و�لطالق �الإ م �لعزباء، �الأ و�لجندر« )�الأ

سرة  فر�د �الأ ا منذ بد�ية عام 2020. ويقدم �لمركز خدمة متخصصة في حل �لمشكالت بين �أ َن عام 2٨201٨، وبد�أ �لعمل به رسميًّ الزواجي« �لذي ُدشِّ

سري، وتوعية �لشباب غير �لمتزوج ومساعدتهم  �لو�حدة، وبخاصة مشكلة �لطالق. ويعمل على �لحّد من �لمشاكل �لزوجية، وتدعيم �الستقر�ر �الأ

تي  رشاد نفسي وشرعي. وياأ سرة ناجحة؛ وذلك باستخد�م �لطرق �لتوعوية �لحديثة من �إ قامة �أ �إ على �الختيار�ت �لمناسبة وكيفية �الرتباط للزو�ج و

د�ر�ت. فقي د�خل �الإ حد�ث نقلة نوعية في منظومة �لعمل د�خل �لد�ر بالتوسع �الأ فتاء في �إ هد�ف د�ر �الإ رشاد الزواجي« متماشًيا مع �أ د�رة »األإ نشاء �إ �إ

ة في �ختيار  برزها: حق �لمر�أ همها و�أ وعلى مستوى �لفتاوى �لمكتوبة في �لفترة نفسها، ُلوِحظ تطور نوعي يتعلق بعدد من �لموضوعات، من �أ

د  ة دون محرم، حرمان �لنساء من �لمير�ث، ضرب �لنساء، تعدُّ ة في �لعمل خارج �لبيت، سفر �لمر�أ �لزوج، زو�ج �لقاصر�ت، قضايا �لطالق، حق �لمر�أ

ة في �لقضاء. ة �لمناصب �لقيادية، وتعيين �لمر�أ عمال �لمنزلية، توّلي �لمر�أ �لزوجات، مشاركة �الأ

لى تصحيح  لكترونية و�سعة عبر منصات �لتو�صل �الجتماعي بعنو�ن »�عرف �لصح«، تهدف �إ فتاء �لمصرية عن تدشين حملة �إ علنت د�ر �الإ كما �أ

د وتساهل. فقد جاءت �لحملة لتقطع  وساط �لمجتمع �لمصري ما بين تشدُّ خيرة بين �أ �لمفاهيم �لخاطئة و�لفتاوى �لشاّذة �لتي �نتشرت في �لفترة �الأ

�لطريق على �لتيار�ت �لسلفية �لتي رّسخت لدى �لمجتمع معتقد�ت ومعلومات خاطئة حول �لكثير من �لقضايا �لدينية، و�ستخدمت فيها �لعاطفَة 

فكارهم �لمتشددة. قناع عاّمة �لناس باأ ثير في �لمجتمع، حتى يكون �لطريق سهاًل في �إ جل �لتاأ �لدينية من �أ

ا يبرز  ا مؤّسسيًّ س خطاًبا دينيًّ فتاء عبر صفحاتها �لعديد من �لفتاوى �لتي تؤسِّ ة نصيب و�فر في هذه �لحملة، حيث نشرت د�ر �الإ وكان لقضايا �لمر�أ

هم �لقضايا �لتي عرضتها  ذهان. ومن �أ سالم، حتى تتضح �لمفاهيم في �الأ قّره �الإ سالمي، ويركز على مفهوم »�لعدل« بين �لجنسين كما �أ مرونة �لفقه �الإ

سرة مثل تنظيم �لنسل،  والدها �لَمْحضونين، قضايا �الأ ة من �لمير�ث، حقوق �لمطلقة في �لنفقة الأ لكترونية: قضايا حرمان �لمر�أ فتاء �الإ حملة د�ر �الإ

ة �لمعتِمد على �لعاد�ت مثل �لنقاب، وغيرها من �لقضايا �لمهمة �لتي طالما �نتظرنا �لمؤسسة �لدينية  والد، وزّي �لمر�أ ساءة معاملة �لزوجة و�الأ �إ

ن تحسم �لجدل حولها وتصحح �لمفاهيم. �لرسمية �أ

  https://www.dar-alifta.org/Home/ViewFatwa?ID=12761&title=%D8%A5%D8%B3%D8%A7%D :2٧  لقر�ءة �لفتوي، يرجى زيارة هذ� �لر�بط

8%A1%D8%A9%20%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88  
D8%AC%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%20%D9%81%D9%  

%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%20-%20%D9%81%D8%B6%D9%8A%D9%84  
D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%  

    D8%AA%D9%88%D8%B1%20%D8%B9%D9%84%D9%8A%20%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9%20%  
D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%  

https://www.dar-alifta.org/Home/ViewDarServices?ID=16 :رشاد �لزوجي للمزيد حول خدمة �الإ  2٨
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ة من �لمير�ث:  ن حرمان �لمر�أ فتاء بشاأ وعلى سبيل �لمثال، قالت د�ر �الإ

ِه َوَمْن ُيِطِع  ه تعالى بعد ذكر تقسيم �لمير�ث: ﴿ِتْلَك ُحُدوُد ال�ل حرمان �لو�رث من �لمير�ث بعد ثبوت حقه فيه حر�ٌم شرًعا ومن كبائر �لذنوب؛ لقول ال�ل

ه َوَرُسوَلُه َوَيَتَعدَّ ُحُدوَدُه ُيْدِخْلُه َناًر� َخاِلًد� ِفيَها  ْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َوَذِلَك �ْلَفْوُز �ْلَعِظيُم ۞ َوَمْن َيْعِص ال�ل اٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها �اْلأَ ه َوَرُسوَلُه ُيْدِخْلُه َجنَّ ال�ل

ُه  ُه َوَرُسوُلُه، َقَطَع ال�ل له وسلم: »َمْن َقَطَع ِميَر�ًثا َفَرَضُه ال�ل ه عليه و�آ يتان 13-1٤(. وفي ذلك يقول �لنبي صلى ال�ل َوَلُه َعَذ�ٌب ُمِهيٌن﴾ )سورة �لنساء: �الآ

ُج َحقَّ  َحرِّ ي �أُ نِّ له وسلم في قوله: »�للُهمَّ �إِ ه عليه و�آ شّد، بل هو من مو�ريث �لجاهلية؛ حّذر منه �لنبي صلى ال�ل ة �أ ِة«. وهو في حق �لمر�أ ِبِه ِميَر�ًثا ِمَن �ْلَجنَّ

كيًد�. ْزُجُر َعْنُه زجًر� �أ ُر ِمْن ذِلَك َتْحِذيًر� َبليًغا، َو�أ َحذِّ ُهَما، َو�أُ َع َحقَّ ْثُم ِبَمْن َضيَّ ْلِحُق �لَحَرَج َوُهَو �الإ ُج«: �أُ َحرِّ ِة«، ومعنى »�أُ ِعيَفْيِن: َحقَّ �ْلَيِتيِم، َوَحقَّ �ْلَمْر�أَ �لضَّ

م هذه  فتاء عام 2011، وُنِشرت على �لموقع، حيث صدرت فتوى مكتوبة عام 200٧ ُتحرِّ ناث، فقد صدرت فتوى رسمية عن د�ر �الإ ما عن ختان �الإ و�أ

نها عادة وممارسة �جتماعية بغيضة وليست من �لدين في شيء!. وتضمنت هذه �لفتوى مر�جعة لكل  ي على جسد �لفتيات؛ بما يفيد �أ �لفعلة و�لتعدِّ

حاديث �لتي تعتمد عليها �لتيار�ت �لسلفية في نشر هذه �لتشّوهات �لفقهية2٩. �لنصوص و�الأ

فتاء:  مهم من �لنفقة، جاء رّد د�ر �الإ والد �لَمْحضونين مع �أ ن حق �الأ خر بشاأ وفي سؤ�ل �آ

كل  جر �لحضانة، ونفقة تعليمه، و�لماأ ن ُينَفق عليه منه، وتشمل �أ ذ� لم يكن للصغير ماٌل حاضٌر يمكن �أ بيهم �إ والد �لَمْحضونين و�جبة على �أ نفقة �الأ

عسار عن قدر �لكفاية بما  الَّ تقل �لنفقة عند �الإ ب يسًر� وعسًر�، على �أ سباب �لمعيشة كما يليق بحالهم وبحسب حال �الأ و�لملبس و�لمسكن وسائر �أ

حكام �لقضاء. يكون مو�فًقا للعرف والأ

سرة بعيًد� عن �لمادة و�لصورة �لحقيقية للزو�ج في  سس قيام �الأ باء حول �أ لى �الآ فتاء رسالًة �إ ثاره، فقد وّجهت د�ر �الإ ما عن �لمغاالة في �لمهر و�آ �أ

سالم، جاء فيها: �الإ

َساِء َبَرَكًة  ْعَظُم �لنِّ صلي من �لزو�ج هو ِعّفة �لفتى و�لفتاة؛ يقول عليه �لصالة و�لسالم: »�أَ ن �لغرض �الأ سالم؛ الأ �لمغاالة في �لمهر ليست من ُسّنة �الإ

ْيَسُرُهنَّ َصَد�ًقا« )رو�ه �لحاكم في »�لمستدرك«(. �أَ

ذ� وجد �لزوج �لصالح؛ حتى نحافظ على شبابنا وفتياتنا من  ب لبناته �لزو�ج بكل �لسبل �إ َر �الأ ن ُييسِّ فمن �لالزم عدم �لمغاالة في �لمهر، و�أ

الَّ َتْفَعُلو� َتُكْن ِفْتَنٌة  ْنِكُحوُه �إِ َذ� َجاَءُكْم َمْن َتْرَضْوَن ِديَنُه َوُخُلَقُه َفاأَ له وسلم �لنصيحة �لشريفة بقوله: »�إِ ه عليه و�آ ه صلى ال�ل �النحر�ف. وقد قدم لنا رسول ال�ل

ْرِض َوَفَساٌد« )رو�ه �لترمذي(. في �الأَ

يجابية متميزة على طريق تجديد �لخطاب �لديني، حيث تقدم �لد�ر �لفتاوى بلغة عصرية »لغة  فتاء ُتعدُّ خطوة �إ طلقتها د�ر �الإ وهذه �لحملة �لتي �أ

صبحت حجر �لز�وية في عصرنا �لحالي؛ وهذ� ما حققته �لحملة في �لتو�صل مع �لجمهور بلغته، وبطريقة متو�زنة بعيدة عن  �لسوشيال ميديا«، �لتي �أ

و �لتساهل. �لتشدد �أ

ن يتعامل من خاللها مع مستجّد�ت �لعصر و�لقضايا �لجديدة  ويكشف لنا هذ� �لفصل عن مساحات و�سعة يمكن للخطاب �لديني و�لفقهي �أ

سالمي �لُسّني للتعامل مع ما قد �ختلط بالُعْرف و�لعاد�ت، و�بتعد  لى �لمساحات �لموجودة في د�خل �لتر�ث �لفقهي �الإ ضافة �إ  �لتي تظهر فيه، باالإ

ناث:  للمزيد حول فتوى ختان �الإ  2٩

https://www.dar-alifta.org/Home/ViewFatwa?ID=14888&title=%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D8  
A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%A7%D8%AB%20-%20%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%  

D9%84%D9%81%D8%AA%D9%88%D9%89%  
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ن تعالج كثيًر� من نو�حي �لخلل و�لقصور في �لخطاب  مر- �أ مكانات �لموجودة في �لفقه يمكنها- في حقيقة �الأ عن �لشريعة �لسمحة. وهذه �الإ

و يتسامح معه، من وجهة نظر دينية. ر �لعنف ضدها، �أ نه يبرِّ ة عموًما وما يبدو �أ �لمتعلق بالمر�أ

سه، و�قًعا ُتماَرس فيه  لة �لتالية، في هذ� �لسياق، بو�قع �لنصوص �لقانونية في �لدول �لعربية �لتي تعكس و�قًعا غير عادل وتكرِّ وتتعلق �لمساأ

قر�ر و�قع  لى مناقشة �لجهود �لمبذولة في عدد من �لدول �لعربية الإ ضافة �إ تي، باالإ ة، وهو موضوع �لفصل �الآ شكال مختلفة من �لعنف ضد �لمر�أ �أ

ة، وبخاصة في �لمجاالت �لخاصة. م �لعنَف ضد �لمر�أ تشريعي جديد يجرِّ
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مقدمة

ولى في  سرة هي �لوحدة �الأ ن �الأ سرة في �لعالم �لعربي، على �عتبار �أ نقف في هذ� �لفصل مع نماذج مختلفة من �لنصوص �لقانونية �لخاصة باالأ

�لمجتمع. وسنالحظ، في هذه �لورقة، �ختالًفا وتمايًز� بين تجارب �لدول �لعربية �لمختلفة، حسب �لمذهب �لفقهي �لسائد، وحسب �لثقافة و�لعاد�ت 

ن  يًضا �أ ا ورئيًسا للتشريع، كما نالحظ �أ سالم و�لشريعة مصدًر� مهمًّ ن كل هذه �لدول تعلن �لتز�مها باالإ وتو�زنات �لقوى �لتي تحكم �لمجتمع، برغم �أ

سرة )كمبادئ حق �لَكّد و�لّسعاية  كثر مساو�ة بين �لرجال و�لنساء د�خل مؤسسة �الأ عدل و�أ مام تفسير�ت �أ بعض هذه �لتشريعات تفتح �لباب و�سًعا �أ

ول )كالحق في  لى تبرير �لعنف بمعانيه �لو�سعة �لتي سبقت مناقشتها في �لفصل �الأ خر قد يكون مدخاًل �إ في �لتشريع �لمغربي(، وبعضها �الآ

ديب بالضرب(. وفي هذ� �لسياق، نبد�أ في مناقشة مفهومي �لطاعة و�لقو�مة في �لفقه �لتقليدي وترجمتهما في �لتشريعات �لوضعية، بوصفه  �لتاأ

لى مناقشة �لجو�نب �لمختلفة �لمتعلقة بالزو�ج و�لطالق، وما يترتب  سرة. وننطلق منه �إ ساس �لذي ُتبَنى عليه �لعالقة بين �لرجال و�لنساء د�خل �الأ �الأ

طفال. عليها من حقوق مادية وحقوق رعاية �الأ

مفهوما الطاعة والقوامة في التشريعات العربية

ر�ئه  سالمي �لكالسيكي باآ سالمية، فهي قو�نين مستمدة من �لفقه �الإ عقد �لقو�نين في �لدول �لعربية و�الإ حو�ل �لشخصية من �أ ُتعدُّ قو�نين �الأ

لف عام، برغم تطور  كثر من �أ ت فلسفة هذه �لقو�نين قبل �لتطبيق باأ ي نشاأ لفية، �أ سرية حديثة وتقنينها بمعايير �الأ �لمختلفة، لمحاولة تنظيم عالقات �أ

لكترونية. ولعل مفهومي �لطاعة و�لوالية، على وجه �لتحديد،  سرة، مثل: قو�نين �الستثمار و�لتعامالت �الإ خرى بعيًد� عن �الأ �لقو�نين في مجاالت �أ

و�مر �لزوج؛ وجاءت في مو�ضع  مثلة على �نفصام �لو�قع عن �لقانون و�لفقه؛ فالطاعة �لزوجية فقًها هي �متثال �لزوجة و�ستسالمها الأ كبر �الأ من �أ

حمد  مام �أ ن �الإ ع مفهوم �لطاعة بين تفسير�ت �لعلماء، حتى �إ لى �لفر�ش. وتوسَّ ة نفَسها للزوج و�الستجابة له متى دعاها �إ خرى على حال َحْبس �لمر�أ �أ

َم، وهو ما رو�ه �لحاكم عن  ُه َعَلْيِه َوَسلَّ ى ال�َّ ن طاعة �لزوجة لزوجها مقدمٌة على طاعتها لو�لديها، و�ستدّل على ذلك بحديث عن �لنبي1 َصلَّ فتى باأ قد �أ

ا على  عظم حقًّ يُّ �لناس �أ ة؟ قال: زوجها. قلُت: فاأ ا على �لمر�أ عظم حقًّ يُّ �لناس �أ ه عليه وسلم �أ ه صلى ال�ل لت رسول ال�ل ه عنها، قالت: ساأ عائشة رضي ال�ل

مه. وهو حديث ضعيف. �لرجل؟ قال: �أ

ال تعبدو�  بوين، ومنها »وقضى ربك �أ ه بطاعة �الأ ن لم يرد فيه ِذْكٌر صريح بالطاعة �لمطلقة للزوج، بل على �لعكس، �قترنت طاعة ال�ل ن �لقر�آ وبرغم �أ

ن كانت  حاديث و�إ ولوية طاعة �لزوج، ودّللو� عليها باالأ ية 23(، فقد دّللت بعض �لتفسير�ت على �أ سر�ء: �الآ حساًنا« )سورة �الإ ياه وبالو�لدين �إ ال �إ �إ

ية 3٤(. بل �ستدّل بعضهم بحديث َلْعن �لمالئكة �لزوجة �لتي ترفض تلبية  ية �لقو�مة »�لرجال قو�مون على �لنساء« )سورة �لنساء: �الآ  ضعيفة، وباآ

  .)islamqa.info( سالم سؤ�ل وجو�ب خوة، �الإ مة على طاعة �لو�لدين و�الإ طاعة �لزوج مقدَّ  1

نادية �لشرقاوي، ندى نشاأت 

نحو قر�ءة نقدية لو�قع �لتشريع �لعربي تجاه �لعنف ضد �لمر�أة

قو�نين �إلأسرة نموذًجا

)3(
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مور �لنكاح فقط، ومنها ما قاله  لى �لفر�ش على سبيل �لمثال. ومع ذلك، جاءت بعض تفسير�ت طاعة �لزوج وشروطها بتحديدها في �أ دعوة زوجها �إ

مِره   ذ� كان في �أَ َلى �لنكاح وتو�بِعه خصوًصا �إ نما ذلك فيما يرِجع �إ مر ِبه �إ ة ال يِجب عليها طاعة �لزوج في كل ما ياأْ ن �ْلمر�أَ �بن نجيم �لحنفي: »الأَ

ضر�ر بها«2. �إ

نها ُحْسن  ية 22٨(، وقد فّسرها �لبعض على �أ ن: »ولهّن مثل �لذي عليهّن بالمعروف وللرجال عليهّن درجة« )سورة �لبقرة: �الآ كما جاء في �لقر�آ

خر.  ع كاًل منها لالآ ن و�لتصنُّ ن �لطبري3 فّسرها بالمماثلة في �لتزيُّ ال �أ ذعان من جانب �لزوجة؛ �إ نفاق من جانب �لزوج، مقابل �لطاعة و�الإ �لِعْشرة و�الإ

لى مبادئ  خرى �إ ية، »وللرجال عليهّن درجة«، يعيد �لتفسير مرة �أ خ مبادئ �لمساو�ة بين �لجنسين، ولكن �لجزء �لخاص من �الآ ية ترسِّ ن �الآ وقد يبدو �أ

�لوالية و�لقو�مة. 

ديب، وبامتياز�ت �لرجال في �لعمل و�لشهادة و�لقصاص و�لمير�ث  ر بعض �لعلماء �لقو�مة و�لوالية بربطها بالو�جبات �لمالية وحق �لتاأ وقد فسَّ

ني للقو�مة �لذي  بو بكر في مقالتها �لمهمة عن تطور مفهوم �لقو�مة. فالمفهوم �لقر�آ ميمة �أ وضحتها �أ مور �لتي �أ و�لوالية في �لزو�ج، وغيرها من �الأ

مام محمد  لى �الإ خر، َتطّور بد�يًة من �لطبري مروًر� بالمفّسرين، ومنهم �بن كثير، وصواًل �إ حد �لجنسين على �الآ فضلية �أ بعاد تتعلق باأ يَّ �أ لم يتضمن �أ

و تقدمهم على �لنساء  ولوية �لرجال �أ سالمية. وبرغم �ختالفهم �لفكري ومد�رسهم �لفقهية، فمن �لمالحظ �تفاقهم على �أ عبده حتى مجمع �لبحوث �الإ

ا )بما  و بمسؤوليته عنهم ماديًّ هل و�لنساء، �أ ولوية بقيام �لرجل على خدمة �الأ رت هذه �الأ ية 22٨؛ فُفسِّ ية 3٤، وسورة �لبقرة �الآ َوْفًقا لسورة �لنساء �الآ

ة وهو  س �لمر�أ ولوية، فالرجل ر�أ خرى لتدعيم تلك �الأ ه بعضهم على بعض(. وجاءت تفسير�ت �أ و بما له من �متياز�ت مجتمعية )بما َفّضل ال�ل نفقو�(، �أ �أ

غلب تفاسير  ساس، وهو رئيسها ووّليها �لذي تجب عليها طاعته ومتابعته على نحو ما ذهب �بن كثير في تفسيره٤. كذلك �نحازت �أ مبد�أ َكَنسيٌّ في �الأ

نفاق على �لنساء  نها و�جب �لرجال لالإ دو�ر �لمجتمعية و�لجندرية �لتي يلعبها �لنساء و�لرجال، ففّسر �لقرطبي٥ �لقو�مة على �أ لى �الأ �لقو�مة و�لوالية �إ

نها �لقائم بالمصالح و�لتدبير  ر �لبغوي6 �لقو�مة على �أ ن �لرجال هم َمن يحاربون وَمن يتولون �لقيادة و�لخالفة وليس �لنساء. وفسَّ و�لّزود عنهن، و�أ

ة. ديب �لمر�أ نها سلطة �لرجال لتاأ ديب، و�أ و�لتاأ

غلب �لدول على  ديب. وبرغم �تفاق �أ نفاق وحقه في �لتاأ لز�م �لزوج باالإ جر�ء�ٌت قانونية وشرعية تتعلق باإ وَترّتب على َفْهم مبد�أ �لطاعة بهذه �لطريقة �إ

خرى مختلف كما في سنغافورة �لتي ُتقّر  ن مفهوم �لطاعة في دول �أ نفاق كما في مصر و�لعر�ق، نجد �أ ن �لطاعة �لزوجية ُملِزمة للزوجة في مقابل �الإ �أ

ن كانت هي َمن طلب �لطالق، وال ُيعتّد بدفع �لزوج بالنشوز في �لعادة ٧. للزوجة بنفقة متعة حتى و�إ

نذ�ر �لطاعة في حالة  لى دعوى �إ شارت �إ وفي مصر، ال توجد مادة لتعريف �لطاعة �لزوجية، ولكن �لمادة 11 مكّرر من قانون 100 لسنة ٨1٩٨٥ �أ

ذ�  ال سقط حقها في �لنفقة. فَتنّص �لمادة على: »�إ ليه، و�إ نشوز �لزوجة؛ وفّسرها �لمشّرع هنا بوجود �لزوجة خارج منزل �لزوجية ووجوب عودتها �إ

لى منزل �لزوجية بعد دعوة  ذ� لم تعد �إ �متنعت �لزوجة عن طاعة �لزوج دون حق، ُتوَقف نفقة �لزوجة من تاريخ �المتناع، وتعتبر ممتنعة دون حق �إ

عالن �لمسكن«. ن ُيبّين في هذ� �الإ و َمن ينوب عنها، وعليه �أ عالن على يد محضر لشخصها �أ ياها للعودة باإ �لزوج �إ

  .(islamweb.net) سالم ويب، مركز �لفتوى حدود طاعة �لزوجة لزوجها، �إ  2

.(ksu.edu.sa) 22ية ٨ تفسير �لطبري، سورة �لبقرة، �الآ  3

سالمي: قر�ء�ت بديلة )مؤسسة مساو�ة، 201٤(، ص ٨2. خريات، �لقو�مة في �لتر�ث �الإ ويلي للقو�مة بوصفه بنية في �لتفسير«، في: زيبا مير حسيني و�أ بو بكر، »�لتر�ث �لتاأ ميمة �أ �أ  ٤

.(ksu.edu.sa)3ية ٤ تفسير �لقرطبي، سورة �لنساء، �الآ  ٥

.(ksu.edu.sa) 3ية ٤ تفسير �لبغوي، سورة �لنساء، �الآ  6

.(Positive-Developments-in-Muslim-family-laws-AR. pdf (musawah.org  ٧

 .(mohama.net) خر �لتحديثات و�لتعديالت، �ستشار�ت قانونية مجانية حو�ل �لشخصية �لمصري و�آ نصوص ومو�د قانون �الأ  ٨
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ن �لزوجة  ال وهي �أ ضافية، �أ ن لها بعض شروط �إ و �لمطاوعة كما ذكرها �لقانون، فتشبه نظيرتها في مصر، على �أ ما في �لعر�ق فدعوى �لطاعة �أ و�أ

ن يكون �لمنزل قد تمت تهيئته بشكل شرعي ُيرِضي �لقاضي �لمنوط  لى بيته ما د�م �لمهر قد ُدِفع كاماًل و�أ هلها �إ ن تمتثل النتقالها من بيت �أ ال بد �أ

م ال ٩. ذ� كان �لمنزل مناسًبا �أ بتحديد ما �إ

ميًنا عليها  ن يكون �لزوج �أ ن يكون �لجير�ن من �لمسلمين، و�أ هل �لزوج و�لغير، و�أ مار�ت، ُيشتَرط في �لمنزل �لشرعي للطاعة خلّوه من �أ وفي �الإ

نما  �إ ِقّر بنشوزها في �لمتعة و�لمؤخر و�لحضانة، و ضر�ر بالزوجة. و10ال َيسقط حق �لزوجة �لتي �أُ ي جر�ئم نوًعا من �الإ نفًسا ومااًل، وُيعّد �رتكاب �لزوج �أ

ة ورفضت �لسكن مع زوجها في  ذ� َنَشزت �لمر�أ ما �إ مار�تي، �لتي نّصت على: »�أ حو�ل �لشخصية �الإ تسقط نفقتها فقط َوْفًقا للمادة ٧1 من قانون �الأ

ن �لنفقة تسقط مدة  ذ� منعت �لزوج من دخول �لمسكن �لزوجي، وليس لها في ذلك مبرر، فاإ و �إ �لبيت �لشرعي من غير مبرر شرعي لهذ� �لرفض، �أ

ن  مار�تي �لنشوز باأ هد�ًر� لكر�متها«. وَعّرف �لقانون �الإ ن في ذلك �إ ة على متابعة زوجها الأ جبار �لمر�أ ن �لنشوز جز�ؤه سقوط �لنفقة وليس �إ نشوزها، الأ

غ شرعي فُتحَرم من �لنفقة َوْفًقا للمادتين ٧1 و٧2 من �لقانون 11. �لناشز هي �لتي تترك د�ر �لزوجية بال مسوِّ

حكام دعوى  برز هذه �الأ ا متساوًيا بين �لزوجين. ولعل �أ وعلى �لعكس من هذ�، تظهر �لحالة �لمغربية �لتي تعطي حق طلب �لطاعة بوصفه حقًّ

لى بيت �لزوجية عماًل بمبد�أ �لمساو�ة بين �لجنسين في حقوق �لزو�ج، وهو ما يكسر �لصورة �لنمطية  قضائية رفعتها زوجة ضد زوجها تطلب عودته �إ

يقاف  ن ُيستعَمل مبد�أ �لمساو�ة في �لزو�ج الإ سوة ببقية �لدول، فمن �لممكن �أ عن دعوى �لطاعة12. وبينما يربط �لقانون �لمغربي بين �لنفقة و�لطاعة �أ

نه لم تكن. �لتفسير �لتقليدي لمبد�أ �لطاعة وكاأ

ن �ختالل ميز�ن �لمساو�ة و�لعد�لة قائم َوْفًقا للقانون. فبحسب تقرير  ديب تحت رعاية مفاهيم �لطاعة، نجد �أ ز حق �لتاأ ولما كان جزء من �لقانون يعزِّ

حو�ل �لشخصية في �لتمييز ضد �لنساء  مام �لقانون يصّب �لتمييز في قو�نين �الأ نمائي حول �لعد�لة و�لمساو�ة بين �لجنسين �أ مم �لمتحدة �الإ برنامج �الأ

ا منقوًصا، فالنساء حين ال تتمتعن بمساو�ة د�خل �لمجال �لخاص ال يمكنهن �لتمتع بالمساو�ة في �لمجال  و�عتبار حقهن بوصفهن مو�طنات حقًّ

ن َنّصت �لقو�نين �لتي تنظم �لحقوق �لسياسية على غير ذلك. �لعام، حتى و�إ

ز ذلك بعض �لمو�د �لقانونية، كالمادة 60 من قانون �لعقوبات  صياًل للزوج. ويعزِّ ا �أ ديب �لزوجة بوصفه حقًّ س تاأ وفي كثير من كليات �لحقوق، ُيدرَّ

ر بمقتضى �لشريعة«13؛ وهي �لذريعة  حكام قانون �لعقوبات على كل فعل �رُتِكب ِبنّية سليمة عماًل بحق مقرَّ �لمصري �لتي تنص على: »ال تسري �أ

ا سليًما بمقتضى �لشريعة. ن �لزوج يمارس حقًّ لى �أ �لتي يستعملها بعض �لقضاة في عدم قبول دعاوى �لعنف ضد �لنساء �ستناًد� �إ

غ هذ� �لحقَّ من  جر�ء�ت ُيفرِّ ن �لو�قع �لعملي و�الإ بر�م عقود زو�جهّن في بعض �لبلد�ن، فاإ ن كانت ممنوحة للنساء، كحقهن في �إ ما �لوالية حتى و�إ �أ

ن �لثقافة تحّتم وجود َوليٍّ تكبيًر� لرجل �لعائلة. و�تفقت �لمغرب ومصر  نفسهن، الأ بر�م عقد زو�جهن باأ معناه، فالنساء عادًة ما تو�جهن صعوبًة في �إ

بي  مام �أ ة �لحق في توثيق عقد زو�جها بنفسها دون َوليٍّ َوْفًقا لمذهب �الإ ن للمر�أ و�لعر�ق و�لبحرين وسوريا وغزة على مبد�أ �لوالية في �لزو�ج. فمع �أ

ْن لم يسبق لها �لزو�ج. و�ختلفت هذه  ة بدعوى وجوب وجود َوليٍّ لها �إ بر�م عقد �لزو�ج للمر�أ ذونين �إ ذون في مصر َوْفًقا لالئحة �لماأ حنيفة، يرفض �لماأ

و �لمالية؛ وال  بناء، ومن ثّم ال تملك �لحق في �لوالية �لتعليمية �أ مَّ حقَّ �لوالية �لطبيعية على �الأ بناء، فمصر ال تعطي �الأ �لدول في �لوالية على �الأ

law18s.blogspot.com).a) زة بنماذج دعاوى ومالحظات مهمة، �لمرشد �لقانوني سالمية معزَّ صيلها في �لقانون �لعر�قي و�لشريعة �الإ �لمطاوعة معناها وشروطها وتاأ  ٩

.(mohamah.net) مار�تي، �ستشار�ت قانونية مجانية نذ�ر �لطاعة ومشكالته �لقانونية حسب �لتشريع �الإ �إ  10

حو�ل �لشخصية، �نظر/ي:            ن �الأ في شاأ  11

   (img src=»/Images/footnote.png» onclick=»ShowContent(‹fn1›);» style=»cursor:pointer;»> (moj.gov.ae>  
.)Legal Agenda )legal-agenda.com | رجاع زوج لـ«بيت �لطاعة« في �لمغرب: خطوة لتغيير �لصور �لنمطية؟ دعوى الإ  12

 .(manshurat.org) قانون �لعقوبات رقم ٥٨ لسنة 1٩3٧، منشور�ت قانونية  13
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نة �لمغرب �لقانونية يتساوى �لزوجان  ي من �لواليتين؛ ولكن في مدوَّ سرة لكي تستطيع �لحصول على �أ مام محكمة �الأ ن تقوم برفع قضية �أ ة �أ بد للمر�أ

بناء. بناء، وكذلك في تونس و�لجز�ئر، حيث ُتمَنح �لمطلقُة �لواليَة على �الأ في حقوقهما تجاه �الأ

و دول وسط �لمنطقة �لعربية )مصر  ن من دول �لمشرق �أ كثر مساو�ًة وتقدًما في هذ� �لشاأ ن دول �لمغرب �لعربي �أ ومن �لمالحظ في �لوالية �أ

و بسبب �عتز�ز  كثر تطوًر�، �أ و بسبب �ستعمالها فقًها �أ ْسوية �لوطنية �لقوية في هذه �لبلد�ن، �أ لى دور �لحركة �لنِّ و�لسود�ن وليبيا(. وقد يرجع ذلك �إ

ز ثقافته في هذه �لمجتمعات، ومنها تعزيز دور  ن �لمحتل �لفرنسي قد عزَّ و بسبب �أ هذه �لدول بتاريخ �لنساء �لنضالي �لطويل تجاه �لمحتل �لفرنسي، �أ

يضاحه في �لفصل �لسابق. ثير �لفقه �لمالكي في �لتشريع في �لمنطقة �لمغاربية على نحو ما جرى �إ �لنساء في �لعمل �لعام، وكذلك تاأ

نهن قاضياٍت كما هو �لحاصل في  ذن �لزوج، لكنها ُتعيِّ ة في �لحركة و�لسفر، قد تمنع بعض �لبلد�ن �لنساء من �لسفر دون �إ وفيما يتعلق بحق �لمر�أ

ن يكون لها من �لسلطة و�لقوة في �لفصل بين  مر �لغريب: كيف يمكن لقاضية �أ حو�ل �لشخصية، وهنا �الأ �لسود�ن قبل تعديالت 2020 في قانون �الأ

ذن سابق؟ و �إ ن كانو� رجااًل، ولكنها ال تستطيع �لسفر بمفردها من دون وجود محرم �أ �لمتنازعين و�إ

زواج القاصر

طار �لعام لحقوق �لطفل وحمايته �لقانونية، ومن ثّم تطّرقت �لتشريعات  تلتزم معظم �لدول �لعربية بالتشريعات و�التفاقيات �لدولية �لتي تشكل �الإ

نها لم تستقر على تعريف و�حد لسّن  لى زو�ج �لقاصر، ووضعت مجموعة من �لمقتضيات �لقانونية للحّد من ظاهرة تزويج �لقاصر. وبرغم �أ �لعربية �إ

سرة )�لمغربية( بـ 1٨ سنة،  ن بعضها قد عمل على تحديد سّن �لزو�ج على غر�ر مدّونة �الأ سرة في �لدول �لعربية، َيتبّين �أ �لزو�ج، فباستقر�ء قو�نين �الأ

ع �لجز�ئري �لذي  كثر من ذلك، كالمشرِّ خر باأ مار�تي، و�لعر�قي، و�لموريتاني، و�لسوري، في حين حّدده بعضها �الآ ردني،1٤ و�لعماني، و�الإ كالقانون �الأ

باح  ع �ليمني �لذي �أ لى �لمشرِّ دنى من ذلك، كما هو �لحال بالنسبة �إ خر على سنٍّ �أ حدده بـ 1٩ سنة، و�لليبي �لذي حدده بـ 20 سنة، فيما َنّص بعضها �الآ

مكان زو�ج �لفتاة عند بلوغها سّن 16 سنة. ع �لبحريني �لذي تحّدث فحسب عن �إ و �لمشرِّ �لزو�ج لكل من بلغ سنَّ 1٥ سنة، �أ

ع �لتونسي �لذي  لى �لمشرِّ خرى بين �لفتى و�لفتاة عند تحديدها سّن �لزو�ج، كما هو �لحال بالنسبة �إ وعلى خالف ما ُذِكَر، مّيزت بعض �لقو�نين �الأ

باح زو�ج �لفتاة في سّن 16 سنة،  ع �لقطري �لذي �أ لى �لفتى؛ و�لمشرِّ لى �لفتاة بـ 1٧ سنة، في مقابل 20 سنة بالنسبة �إ حّدد �لسّن �لمذكور بالنسبة �إ

ذ يكتفي  لى �لفتى؛ و�لكويتي �لذي جعل سّن زو�ج �لفتاة محدًد� بـ 1٥ سنة، و�لفتى بـ 1٧؛ ويشكل �لتشريع �لسود�ني �ستثناًء �إ و1٨ سنة بالنسبة �إ

باشتر�طه �لبلوَغ لزو�ج �لفتى و�لفتاة من دون تحديد سّن معينة1٥.

لى ما  لى ما هو ديني، وبعضها �إ وبرغم هذ�، لم تستطع �لتشريعات �لعربية �لحدَّ من زو�ج �لقاصر، بسبب وجود ممارسات مجتمعية يرجع بعضها �إ

ور�ق ثبوتية تغيب عنها �لحماية  ن بعض هذه �لزيجات تنعقد من دون �أ مر سوًء� �أ ر زو�ج �لفتيات �لقاصر�ت. وما يزيد �الأ هو �قتصادي و�جتماعي، تبرِّ

طفال �لناتجين عن هذه �لعالقة. ة، حيث تضيع معها حقوق �لفتاة �لمتزوجة وحقوق �الأ للطرف �لضعيف، وهو �لمر�أ

رض �لو�قع في تقنين سّن �لزو�ج  قبل سّن 1٨ سنة، وقانون  حو�ل �لشخصية �لتونسية )1٩٥6( �لتي كانت سّباقة على �أ وسنقف، هنا، مع مجلة �الأ

حو�ل �لشخصية  سرة �لمغربي )200٤( �لذي سار على �لّنْهج نفسه، ووضع شروًطا مقّيدة لهذ� �لزو�ج حمايًة للقاصر، حيث �ستثنى كلٌّ من قانون �الأ �الأ

تمت 1٥ عاًما بمو�فقة �لقاضي ردن وفي �لمادة 10 نص على سن �لزو�ج 1٨ ولكن �ستثناء يجوز تزويج من �أ حو�ل �لشخصية في �الأ ولكن قانون �الأ  1٤

جازة زو�جها. تمت 1٥ عاًما من عمرها �ن تعضل �لولي بمعنى تحييد �لولي و�للجوء للقاضي باإ و�لمادة 1٨ من �لقانون نصت على �ن للقاصر من �أ  
»در�سة تشخيصية حول زو�ج �لقاصر«، صادرة عن �لنيابة �لعامة، �لمملكة �لمغربية، 201٨، ص 1٨.  1٥
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ذن خاص منه،  سرة، وصدور �إ سرة �لمغربي1٧ تزويج �لفتيات دون سّن 1٨ سنة، شريطَة عرض طلب �لزو�ج على قاضي �الأ �لتونسية16 وقانون �الأ

و رفض  سرة حقَّ �لسلطة �لتقديرية في قبول �أ ل �لتشريُع قاضَي �الأ سها شهادة طبية، وُيخوِّ ساسية على ر�أ جر�ء�ت �الأ باالستعانة بمجموعة من �الإ

سباب، و�لمبّرر�ت �لقوية، وترجيح �لمصلحة، وبعد موافقة كل من الَوليِّ واألأم مًعا، وحضور �لَولّي،  تزويج َمن هم دون سّن 1٨ سنة بعد �لنظر في �الأ

فين بتوثيق �لزو�ج، بصفته �لنائب �لشرعي عن �لقاصر.  مام �لَعْدلين �لمكلَّ شهاد على عقد �لزو�ج، �أ لى جانب �لخاطب و�لمخطوبة، في مجلس �الإ �إ

لى  مر �إ ك �لقاصر برغبتها في �لزو�ج، ُيرَفع �الأ و كالهما، عن �لمو�فقة، وتمسُّ حدهما �أ م، �أ نه في حالة �متناع �لَولّي و�الأ ويضيف �لتشريع �لتونسي �أ

ذن بذلك. �لقاضي لالإ

حصائيات  سرة، تؤكد �إ ف باالأ ذن �لقاضي �لمكلَّ سرة �لمغربي و�لتونسي على زو�ج �لصغيرة، وَرْبط توثيقه باإ وبرغم �لقيود �لتي وضعها قانون �الأ

سالمية من دون استثناء، بسبب  �لمنظمات �لعالمية اليوم استمرار مشكلة تزويج القاصر، سواء في المغرب وتونس اأو في غيرها من الدول األإ

لى رو�ية زو�ج �لسيدة عائشة وهي بنت تسع، وهي رو�ية تلقى  ساًسا �إ ع على �لزو�ج من �لصغيرة، و�لذي يستند �أ �ستمر�ر �لخطاب �لديني �لذي يشجِّ

ا  لف حالة زو�ج تحت سّن �لـ 1٨ سنويًّ و �لرد. ففي مصر، مثاًل، 11٧ �أ نها نص شرعي ال يقبل �لنقاش �أ قبواًل عند شريحة كبيرة من �لناس، على �عتبار �أ

حصائيات  ن و�حدة من بين 2٥ فتاة تزّوجت دون سّن 1٨ سنة؛ وفي �لمغرب بّينت �الإ حصائيات �أ ثبتت �الإ ور�ق ثبوتية؛ وفي لبنان �أ ي �أ من دون �أ

ل  و حتى في كبريات �لمدن، ففي سنة 201٤ ُسجِّ سرة ووز�رة �لعدل، �ستمر�ر �رتفاع هذ� �لنوع من �لزيجات، سو�ء في �لريف، �أ �لموجودة لدى وز�رة �الأ

لف و230 عقًد�. ل 30 �أ لف و٤٨٩ عقًد� لزو�ج �لقاصر، وفي سنة 201٥ ُسجِّ 33 �أ

يًضا �لقيَد نفَسه في حالة �لطالق، خصوًصا في حالة طالق  سرة �لمغربية زو�ج �لقاصر بشرط وجود �لنائب �لشرعي، فرضت �أ وكما قّيدت مدونة �الأ

سرة: »ُتخاِلع �لر�شدُة عن نفسها،  ال بعد مو�فقة نائبها �لشرعي، كما جاء في �لمادتين 116 من مدّونة �الأ ن َتختلع بماٍل �إ �لخلع، فال يمكن للقاصر �أ

ن �لزوجة دون سّن 1٨ سنة  ال بمو�فقة �لنائب �لشرعي«، ومعنى هذ� �أ ذ� خولعت وقع �لطالق، وال تلزم ببذل �لخلع �إ و�لتي دون سّن �لرشد �لقانوني �إ

و  ذن �لَولّي �أ لى �إ ال ببلوغ سّن 1٨ سنة، وكل تصرفاتها تحتاج �إ مام �لقانون �إ هلّيتها �أ تبقى في نظر �لقانون قاصًر� حتى في حالة زو�جها، وال تكتمل �أ

�لنائب �لشرعي ما د�مت قاصًر�.

و تقييده، بل َنّص على منع توثيق �لزو�ج لَمن هم  ن �لتشريع �لمصري لم ينّص صر�حًة على منع زو�ج �لقاصر �أ لى �أ شارة �إ ن نختم، نوّد �الإ وقبل �أ

خرى للزو�ج بين �لقاصرين، كالزو�ج �لعرفي، وتوثيق �لزو�ج بعد بلوغ  شكال �أ مام �أ ناث، فبقي �لباب مفتوًحا �أ دون 1٨ سنة من �لذكور و16 سنة من �الإ

لى تشديد �لعقوبة لَمن يشارك في مخالفة هذه  حو�ل �لشخصية �إ ا في مشروع �لقانون �لجديد لالأ �لزوجين �لسّن �لقانوني. ولهذ�، تسعى مصر حاليًّ

�لنصوص �لقانونية.

 

تدبير األأموال المكتسبة بعد الزواج وحق الكَّد والّسعاية

ن تنتهي �لعالقة �لزوجية سو�ء بالوفاة  ال وهو �لعنف �لمادي، فما �إ شكال �لعنف، �أ خر من �أ تعاني �لكثير من �لنساء في �لوطن �لعربي من شكل �آ

مور  نها طيلة حياتها �لزوجية كانت تكّد وتعمل وتسهم في �لنفقة وتدبير �الأ و مورد مالي1٨، برغم �أ ُة نفَسها من دون عائل �أ و �لطالق حتى تجد �لمر�أ �أ

سرة وتحسين  ة في مدخول �الأ سهام �لمر�أ صبح �إ ّثرت في محيطها، �أ سرة �ليوم و�لتحوالت �لمختلفة �لتي �أ لى و�قع �الأ �لمالية في بيت �لزوجية. وبالنظر �إ

ُع �لمغربي في  ُع �لتونسي في قانون ٩٤ لسنة 1٩٩٨، و�لمشرِّ فر�دها و�قًعا مفروًضا ال يمكن تجاهله1٩. ولذلك، �عتبر �لمشرِّ �لوضعية �القتصادية الأ

حو�ل �لشخصية �لتونسية. �نظر �لفصلين ٥ و6 من مجلة �الأ  16

سرة �لمغربية. �نظر �لمادتين 20 و21 من مدونة �الأ  1٧

ما �لنفقة فترتبط   خذن مهرها كاماًل قبل �لزو�ج؛ �أ غلب �لنساء تاأ ن �أ ن مؤخر �لصد�ق ال يكون د�ئًما، الأ من �لمد�خيل �لتي ُتصَرف للمطلقة بعد �لطالق مؤخر �لصد�ق، ومن �لجدير بالذكر �أ  1٨

والدهن فوق سّن 1٨، فال ُتصَرف لهّن نفقة. قن و�أ خذ �لمتعة فقط، وهي مبلغ محّدد لمدة ثالثة شهور، وهناك زوجات ُيطلَّ والد لها تاأ طفال، و�لزوجة �لتي ال �أ ساًسا بوجود �أ �أ  
رقام- 20 سنة من �لتطور«، صادر عن �لمندوبية �لسامية للتخطيط، مؤسسة حكومية، 2021. ة �لمغربية في �أ �لمندوبية �لسامية للتخطيط: »�لمر�أ  1٩
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سرية، ومن ثّم  ا يسهم بشكل مباشر في تر�كم �لثروة �الأ ا وماديًّ نتاًجا معنويًّ بناء �إ ة في �لبيت وفي تربية �الأ سرة20، عمَل �لمر�أ �لمادة ٤٩ من مدونة �الأ

مو�ل �لمكتسبة، في حالة �نحالل ميثاق �لزوجية  بر�م �تفاق �ختياري خاص بتدبير �الأ تستحق نصيًبا من هذه �لثروة �لمكتسبة بعد �لزو�ج، عن طريق �إ

حد  لى �أ يلة �إ مو�ل �الآ مو�ل كل �الأ و �لوفاة، بنسبة معينة يتفق عليها �لطرفان في وثيقة مستقلة عن عقد �لزو�ج. وُيستثَنى من تلك �الأ سو�ء بالطالق �أ

مالك بين  ل �لقانون �لتونسي جميع �لحيثيات �لمتعلقة بـ«نظام �الشتر�ك في �الأ و �لصدقة. وقد فصَّ و عن طريق �لهبة �أ رث �أ �لطرفين عن طريق �الإ

�لزوجين« في 26 فصاًل21.

و �لطالق، من دون وجود �تفاق بين �لزوجين يتعلق بتدبير  حد �لطرفين �أ ذ� �نتهت �لعالقة �لزوجية بوفاة �أ نه �إ كما َنصَّ �لتشريع �لمغربي على �أ

ة �لمتضّررة،  لى �لفقه �لمالكي و�الجتهاد�ت �لفقهية في �لتر�ث �لمغربي، فتلجاأ �لمر�أ سرة �إ مو�ل �لمشتركة، فُيرَجع بمقتضى �لمادة ٤00 من مدّونة �الأ �الأ

مو�ل �لمكتسبة  شهاد َعْدلي بموجبه يحكم �لقضاء في تحديد نسبة حق هذه �لزوجة في �الأ لى �إ ثبات حقها في �لثروة �لمكتسبة بعد �لزو�ج، �إ لى �إ �إ

لى عمل بعض �لمناطق �لمغربية في �لجنوب و�لشمال �لمغربي22. ففي منطقة »سوس«، وهي منطقة في  بعد �لزو�ج. ويعود هذ� �الجتهاد �لفقهي �إ

�لجنوب �لمغربي، كان هذ� �الجتهاد ُيسّمى عند �لفقهاء »حق الكَّد والّسعاية«، وفي منطقة »غمارة« بشمال �لمغرب كان ُيسَمى »حق الشقا«23. 

ويعكس هذ� �الجتهاد �لفقهي �العتر�ف باستقالل �لذمة �لمالية لكل و�حد من �لزوجين قبل �لزو�ج، فكل منهما له �لحق في ثروته �لتي �كتسبها 

ن �لزوجة  يًضا، �أ ن كان هذ� يعني، �أ له. و�إ ب له �لحقَّ فيما ُيَحصِّ نشطة �لُمدّرة للمال بعد �لزو�ج، ُترتِّ شكال �الأ ي شكل من �أ ن ممارسة �أ قبل �لزو�ج، كما �أ

لها حق �لمشاركة في �لثروة �لتي شاركت في تنميتها بعد �لزو�ج.

لى كتب نوازل الفقه المالكي المغربي24، وبخاصة فتوى �لقاضي و�لفقيه �لغماري �بن عرضون  سرة �لمغربية في هذ� �الجتهاد �إ وترجع مدّونة �الأ

بي زيد عبد �لرحمان �لفاسي، وفتوى �لقاضي و�لفقيه سيدي سعيد بن علي �لهوز�لي.  �لمالكي )1012هـ(، �لتي وردت في نو�زل �لعلمي ونو�زل �أ

مو�ل �لتي شاركت في تنميتها. ى عنها زوجها �لحقَّ في �قتسام �الأ و �لُمتوفَّ ة �لمطّلقة �أ ن للمر�أ ومضمون هذه �لفتوى �أ

ه سيدي محمد بن �لحسن بن عرضون  بو عبد ال�ل ونصُّ فتوى �بن عرضون نقلها �لمهدي �لوز�ني، فقال: »وفي نو�زل �لعلمي و�لزياتي، ُسِئل �أ

ال  و ليس لهّن �إ جل خدمتهّن �أ ر�س وغير ذلك، فهل لهّن حق في �لزرع بعد وفاة �لزوج الأ ن َتخُدم من نساء �لبو�دي خدمة �لرجال من �لحصاد و�لدِّ عمَّ

ن �لزرع ُيقَسم على رؤوس َمن نتج عن خدمتهم،  مام �بن غازي: �أ دريسية شيخ �الإ جاب به �لشيخ �لقوري مفتي �لحضرة �الإ جاب: �لذي �أ �لمير�ث؟ فاأ

نا لله عبد-: بعد مر�عاة  بو �لقاسم �بن خجو: على قدر خدمتهم، وبحسبها من �تفاقهم، وزدُت– �أ نا سيدي �أ وز�د عليه مفتي �لبالد �لغمارية، جدُّ

علم«2٥. ه تعالى �أ ن كانت لو�حد ُحِسَب له ذلك، وال�ل يًضا فال كالم، و�إ ن كانو� متساوين فيها �أ لة، فاإ رض و�لبقر و�الآ �الأ

ن كان للزوج مال ولزوجته مال كذلك، وَسَعيا  تي نصُّ فتوى �لقاضي و�لفقيه سيدي سعيد بن علي �لهوز�لي )ت 1001هـ( على هذ� �لنحو: »... �إ وياأ

ن كان �لزوج جرتها بلغت ما بلغت، و�إ ن كان �لمال للزوج خاّصة، وكانت �لزوجة تخدم فيه، فلها �أ فيه، فالمستفاد ُيقَسم بينهما على قدر �لمالين، و�إ

ن هذ�   ثناء قيام �لزوجية، �التفاق على �ستثمارها وتوزيعها، وُيضمَّ مو�ل �لتي ُتكتَسب �أ طار تدبير �الأ نه يجوز لهما في �إ خر، غير �أ »لكل و�حد من �لزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة �الآ  20

ثبات، مع مر�عاة عمل   ذ� لم يكن هناك �تفاق فُيرَجع للقو�عد �لعامة لالإ �إ حكام �لسالفة �لذكر، و شعار �لطرفين عند زو�جهما باالأ �التفاق في وثيقة مستقلة عن عقد �لزو�ج، ويقوم �لَعْدالن باإ  
سرة �لمغربية �لصادرة في 200٤. سرة«، �لمادة ٤٩ من مدّونة �الأ عباء لتنمية �الأ له من �أ كل و�حد من �لزوجين وما قّدمه من مجهود�ت وما تحمَّ  

و جملة من �لعقار�ت ملًكا مشترًكا   لى َجْعل عقار �أ و بتاريخ الحق، وهو يهدف �إ بر�م عقد �لزو�ج �أ مالك هو نظام �ختياري يجوز للزوجين �ختياره عند �إ ول: نظام �الشتر�ك في �الأ »�لفصل �الأ  21

بين �لزوجين متى كانت من متعلقات �لعائلة.....«.  
سالم في �لعدل و�لمساو�ة و�لمعاشرة بالمعروف«. لى �لمذهب �لمالكي و�الجتهاد �لذي ُير�َعى فيه تحقيق قيم �الإ »كل ما لم يرد به نصٌّ في هذه �لمدّونة، ُيرَجع فيه �إ  22

ة في �لمنزل. »�لشقا« كلمة يطلقها �لمغاربة على �لعمل �لذي تقوم به �لمر�أ  23

خرين من علماء �لمغرب«، جزء   هل فاس وغيرهم من �لبدو و�لقرى: �لمسماة بالمعيار �لجديد �لجامع �لمعرب عن فتاوى �لمتاأ بو عيسى �لمهدي �لوز�ني، �لنو�زل �لجديدة �لكبرى فيما الأ �أ  2٤

سالمية، 1٩٩6(، ص ص ٥٥٨/٥63. وقاف و�لشؤون �الإ ٧ )�لمملكة �لمغربية: وز�رة �الأ  
�لمرجع �لسابق، جزء ٧، ص ٥٥٨.  2٥
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يديهما بخدمتهما وسعايتهما، فالمال بينهما نصفان، كقّصة حبيبة �لمذكورة في »منتخب  فاد� جميع ما باأ و�لزوجة ال مال في يد كل و�حد منهما، بل �أ

علم«26. ه تعالى �أ بي زمنين. وال�ل حكام« البن �أ �الأ

ه عنه في  ال وهو »عمل �لصحابة«، على نحو ما قضى به سيدنا عمر بن �لخطاب رضي ال�ل صول �لشريعة، �أ صل من �أ لى �أ وتعود هذه �لفتاوى �إ

بر�هيم بن عبد �لرفيع �لتونسي )ت: ٧33هـ( في نو�زله، وكانت  سحاق �إ بو �إ وردها قاضي �لجماعة في تونس �أ قضية حبيبة بنت زريق، وهذه �لو�قعة �أ

حبيبة تعمل مع زوجها عمرو بن �لحارث في �لنساجة، فتخيط �لثياب وتطرزها، وزوجها يتاجر بما تصنعه زوجته، حتى �كتسبا مااًل وتمّكنا من 

هله �لمخازن و�لجنان و�قتسمو� �لمال بينهم، وتجاهلو� زوجته  خذ �أ مو�اًل، �أ ر�ضي ودوًر� و�أ تكوين ثروة من �لنسج و�لتجارة، فلما مات عمرو، وترك �أ

مير �لمؤمنين عمر،  مام �أ قامت عليهم دعوى، وطالبت بعمل يدها وسعايتها، متر�فعًة مع �لورثة �أ لى �لخليفة عمر بن �لخطاب، و�أ حبيبة، فاحتكمت �إ

نه لم يترك ولًد�2٧. رث الأ خذت حبيبة �لنصف بالشركة، و�لربع باالإ فقضى بينهما بشركة �لمال نصفين، فاأ

نماء �لثروة  ْسَهَم في �إ سرة �أَ فر�د �الأ يًضا، فلكل فرد من �أ بناء �أ نما يشمل �الأ �إ ن حق �لَكّد و�لّسعاية ال يقتصر على �لزوجين فقط، و وجدير بالذكر �أ

بناء، يقول �لفقيه  و �الأ خوة �أ و �الإ م �أ سرة، سو�ء كانت �الأ فر�د �الأ سرية بمجهود خاص �لحقُّ في �متالك نسبة من هذه �لثروة �لمكتسبة دون غيره من �أ �الأ

مام �بن �لعطار،  جاب: قال �الإ م ال؟ فاأ ذ� كانت تخدم في د�ر زوجها، هل لها فيما �ستفاده زوجها من خدمته وخدمتها �أ �لورز�زي: »وُسِئل عن �لزوجة �إ

م  نصاًفا بينهما، وكذ� �الأ نها شريكة للزوج فيما �ستفاده من خدمتها �أ ذ� كانت تعمل مثاًل �لغزل و�لنسج ونحوهما، فاإ ة �إ ن �لمر�أ صحابه، �أ مذهب مالك و�أ

علم«2٨ . ه �أ بيها، ونساء �لحاضرة و�لبادية في هذ� سو�ء، وال�ل ختها، و�لبنت مع �أ خت مع �أ والدها، و�الأ مع �أ

قاق رفع الضرر بتقنين الطالق األتفاقي والتطليق للشِّ

تيان بالشهود في حالة �عتد�ء  و �الإ ثبات �لضرر، �أ نها مطاَلبة باإ رة طلب �لطالق، الأ في كثير من �لتشريعات �لعربية، يصعب على �لزوجة �لمتضرِّ

ليها، فتظل �لزوجة تعاني من �لتعنيف و�لعنف �لزوجي لسنو�ت، من دون �لوصول  مر ِشْبه مستحيل بالنسبة �إ �لزوج عليها في بيت �لزوجية، وهو �أ

ال فعليها �ختيار طالق �لُخْلع، وفتح باب �لمساومة مع �لطرف �لثاني لتحديد �لمقابل، و�لتخلي عن حقوقها للحصول على ورقة �لطالق.  لى حل، و�إ �إ

سرة  نة �لمطهرة. ونقف مع مدّونة �الأ ن �لكريم و�لسُّ وفي مو�جهة هذ� �لو�قع، جاءت بعض �لتشريعات �لعربية بحلول لهذه �لمشكلة مستمدًة من �لقر�آ

ي من �لطرفين في �نحالل �لعالقة �لزوجية، لتبُسط للزوجة �لمتضّررة مسطرة2٩ �لحصول على �لطالق، فسّكت قانون  �لمغربية �لتي تعترف بحق �أ

قاق31، وجعلت وقوع �لطالق  خرى من �لطالق كالطالق �التفاقي و�لطالق للشِّ نو�ًعا �أ ني30، و�ستحدثت �أ ن �لطالق �لِبْدعي و�لطالق �لسُّ سرة بشاأ �الأ

َساَء  ْقُتُم �لنِّ َذ� َطلَّ ِبيُّ �إِ َها �لنَّ يُّ سرة هنا قوله تعالى: »َيا �أَ و بطلب من �لزوجة، و�عتمدت مدّونة �الأ مام �لقضاء، سو�ء كان بطلب من �لزوج �أ شهاد �أ مقّيًد� باالإ

ِه َوَمْن َيَتَعدَّ ُحُدوَد  ِتْلَك ُحُدوُد ال�َّ َنٍة َو ِتيَن ِبَفاِحَشٍة ُمَبيِّ ْن َياأْ الَّ �أَ ُكْم اَل ُتْخِرُجوُهنَّ ِمْن ُبُيوِتِهنَّ َواَل َيْخُرْجَن �إِ بَّ َه َر ُقو� ال�َّ َة َو�تَّ ْحُصو� �ْلِعدَّ ِتِهنَّ َو�أَ ُقوُهنَّ ِلِعدَّ َفَطلِّ

ْشِهُدو� َذَوْي َعْدٍل ِمْنُكْم  ْو َفاِرُقوُهنَّ ِبَمْعُروٍف َو�أَ ْمِسُكوُهنَّ ِبَمْعُروٍف �أَ َجَلُهنَّ َفاأَ َذ� َبَلْغَن �أَ ْمًر� َفاإِ َه ُيْحِدُث َبْعَد َذِلَك �أَ ِه َفَقْد َظَلَم َنْفَسُه اَل َتْدِري َلَعلَّ ال�َّ ال�َّ

ية 12(. ِخِر« )سورة �لطالق: �الآ ِه َو�ْلَيْوِم �اْلآ ِه َذِلُكْم ُيوَعُظ ِبِه َمْن َكاَن ُيْؤِمُن ِبال�َّ َهاَدَة ِل�َّ ِقيُمو� �لشَّ َو�أَ

كادير، ط1، 1٩٩٩(، ص ٤1٩. لى نهاية �لقرن �لر�بع عشر )�لمغرب: منشور�ت كلية �لشريعة باأ عالم من �لقرن �لتاسع �لهجري �إ �لحسن �لعبادي، فقه �لنو�زل في سوس: قضايا و�أ  26

ة في سوس، ص 16. عالم )سبق ذكره(، ص ص 111-112؛ وكتاب: عمل �لمر�أ نقلها �لحسن �لعبادي في كتاب: فقه �لنو�زل في سوس قضايا و�أ  2٧

محمد �لورز�زي �لدرعي، نو�زل �لدرعي، مخطوط رقم 1٨٤٧ د�ر �لخز�نة �لعامة بالرباط- �لمغرب.  2٨

صد�ر �لحكم �لقضائي �لنهائي. ثناء عرض �لقضية حتى �إ �لمسطرة هي �لشكليات �لتي َيتعّين على �لقاضي و�لمتقاضين وكل مساعدي �لقضاء �حتر�مها �أ  2٩

ة طاهرة من دم �لحيض و�لنفاس،  ن تكون �لمر�أ ربعة: �أ ني هو ما توّفرت فيه �لشروط �الأ نو�ع �لطالق �عتمدته �لمالكية، و�لطالق �لسُّ ني و�لطالق �لِبْدعي تقسيم فقهي الأ �لطالق �لسُّ  30

خر حتى تنقضي ِعّدتها، وَمن طّلق زوجته ولم يتوفر شرط و�حد من هذه �لشروط، ُيعدُّ هذ�   ال يتبعها �لزوج طالًقا �آ ن تكون �لطلقة و�حدة، و�أ ن يكون زوجها لم يمّسها في ذلك �لطهر، و�أ و�أ  
ا. �لطالق  ِبْدعيًّ  

خالل �لزوج بشرط من شروط عقد   تية: �إ سباب �الآ حد �الأ سباب �لتي تطلب فيها �لزوجة �لتطليق: »للزوجة طلب �لتطليق بناء على �أ سرة �لمغربية في �لمادة ٩٨ على �الأ ت مدّونة �الأ نصَّ  31

يالء و�لهجر«. نفاق، �لغيبة، �لعيب، �الإ �لزو�ج، �لضرر، عدم �الإ  
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و �لزوجة،  ا يمارسه �لزوج �أ ينما شاء، صار حقًّ نها بعدما كان �لطالُق سلطًة في يد الزوج وحده يمارسها متى شاء، و�أ فالجديد في مسطرة �لطالق، �أ

مر �لمحكمة بمحاولة  مام هيئة قضائية، وباستدعاء �لطرفين لحضور جلسات �لمحكمة، وتاأ سرة، �أ ن يتم هذ� �لطالق في محكمة قضاء �الأ شريطَة �أ

ذ� سلك �لزوجان مسطرة �لطالق �التفاقي، فلهما ذلك بما نّصت عليه  �إ جر�ء �لصلح بين �لزوجين، بحضور َحَكَمين يمثل كلُّ َحَكم منهما طرًفا، و �إ

حكام هذه �لمدّونة، وأل  و بشروط ال تتنافى مع �أ نهاء �لعالقة �لزوجية دون شروط، �أ ن يتفقا على مبد�أ �إ �لمدّونة في �لمادة 11٤: »يمكن للزوجين �أ

صالح  ذن بتوثيقه، وتحاول �لمحكمة �الإ حدهما طلب �لتطليق للمحكمة مرفًقا به لالإ و �أ تضّر بمصالح األأطفال. وعند وقوع هذ� �التفاق، يقدم �لطرفان �أ

ذن، يمكن للزوجين، َوْفق هذ� �لنوع من �لطالق، �لتصريح باالتفاق  �إ شهاد على �لطالق وتوثيقه«. و ِذَنت باالإ صالح، �أ ذ� تعّذر �الإ مكن، فاإ بينهما ما �أ

ذن  ذ� قّررت �لهيئة قبول �لطالق، تصدر �لمحكمة، بعد ذلك، �الإ لى محاولة �لصلح، فاإ �لحاصل بينهما على �لطالق بالتر�ضي، وال تكون �لحاجة هنا �إ

شهاد بالطالق، ويتسلمها  قرب مكتب للتوثيق �لَعْدلي الستصد�ر وثيقة �الإ لى �أ بالطالق، خالل 1٥ يوًما �لتالية، وبعد ذلك يمكن للزوجين �لتوجه �إ

�لمطلقان بعد مر�جعة قاضي �لتوثيق.

تي: »�لشقاق هو �لخالف �لعميق و�لمستمر  سرة، �لصادر عن وز�رة �لعدل، على �لنحو �الآ فه �لدليل �لعملي لمدّونة �الأ قاق فقد عرَّ ما �لطالق للشِّ و�أ

سرة، فيكون للمحكمة  بين �لزوجين، بدرجة يتعذر معها �ستمر�ر �لعالقة �لزوجية«32، وجاء تفصيله في �لمو�د ٩٤، ٩٥، ٩6، ٩٧ من مدّونة �الأ

د �لهيئة �لقضائية عند وجود �لشقاق، على تمديد مسطرة �لصلح �لتي قد  صالح ذ�ت �لَبْين بين �لطرفين. وتشدِّ جر�ء�ت الإ �لصالحية بالقيام بكل �الإ

لى مكتب �لمشورة، بخالف �لطالق �التفاقي �لذي ال تزيد فيه محاوالت �لصلح عن 1٥ يوًما. وفي حالة  شهر، بحضور �لَحكَمين �إ لى ستة �أ تصل �إ

َر محضٌر بذلك،  صالح بين �لزوجين ُحرِّ ذ� تم �الإ جر�ء محاولتين للصلح، تفصل بينهما مدة ال تقل عن ثالثين يوًما، فاإ وجود اأطفال تقوم �لمحكمة باإ

شهاد به من طرف �لمحكمة، وفي حالة فشل محاولة �لصلح، ينعقد �لتطليق في جلسة علنية. يجري �الإ

واًل، و�لتطليق ثانًيا في حالة فشل مسطرة  ع في حالة �لطالق للشقاق، �إصالح ذ�ت �لبين �أ و�لهدف من مسطرة �لصلح، �لتي يفرضها �لمشرِّ

و �لزوجة، وهنا تفرض �لمدّونة نوًعا من �لمساو�ة في تحميل  �لصلح، حيث تر�عي �لمدّونة في هذه �لمسطرة صاحب �لحق �لذي قد يكون �لزوج �أ

حد �لزوجين، وما َيترّتب على ذلك من تعويض مادي، كما صّرحت بذلك �لمدّونة في �لمادة ٩٧. �لمسؤولية الأ

ْن ِخْفُتْم ِشَقاَق َبْيِنِهَما َفاْبَعُثو�  �إِ ولى قوله تعالى: »َو يتين �لكريمتين من سورة �لنساء، �الأ لى �الآ نو�ع من �لطالق �إ  وتستند �لمدّونة في هذه �الأ

َقا ُيْغِن  ن َيَتَفرَّ �إِ ية 3٤(؛ و�لثانية قوله تعالى: »َو َه َكاَن َعِليًما َخِبيًر�« )�الآ نَّ ال�َّ ُه َبْيَنُهَماۗ  �إِ ِق ال�َّ ْصاَلًحا ُيَوفِّ يَد� �إِ ن ُيِر ْهِلَها �إِ ْن �أَ ْهِلِه َوَحَكًما مِّ ْن �أَ  َحَكًما مِّ

ية  لى كال �لزوجين مًعا؛ فتؤكد �الآ نما �إ �إ لى �لزوج فقط، و ه �إ ني، هنا، غير موجَّ ية 3٥(. فالخطاب �لقر�آ ُه َو�ِسًعا َحِكيًما« )�الآ ن َسَعِتِه َوَكاَن ال�َّ ُه ُكالًّ مِّ ال�َّ

ن خيار �لفر�ق مسؤولية يتحملها  ية �لثانية �أ قاق؛ وُتبّين �الآ هل �لزوج و�لزوجة، للتدخل لرفع �لشِّ ولى على ضرورة حضور �لَحكَمين من �أ نية �الأ  �لقر�آ

كال �لطرفين.

حضانة األأطفال ومصلحة الَمْحضون

وى و�لطعام و�لملبس له. وقد �عتبرها �لفقهاء  ن مفهوم �لحضانة يدور على �لعناية و�العتناء بالطفل، وضمان �لماأ لى كتب �لفقه، نجد �أ عند �لرجوع �إ

فها �بن  ن قام بها قائٌم سقطت عن �لبقية. وقد عرَّ نه عاجز عن �لقيام بنفسه، و�لحضانة فرض كفاية �إ جماع، فبتْركها ُيحَرم �لولد ويضيع، الأ و�جبًة باالإ

نها: »حفظ �لولد في مبيته، ومؤنة طعامه ولباسه، ومضجعه وتنظيف جسمه«33؛ وقال �لدردير �لمالكي: »حفظ �لولد و�لقيام عرفة �لمالكي باأ

سرة، منشور�ت جمعية نشر �لمعلومة �لقانونية و�لقضائية، سلسلة �لشروح و�لدالئل، �لعدد 1، 200٤، ص ٧1. وز�رة �لعدل، دليل عملي لمدّونة �الأ  32

سالمي. 1٩٩3. ول. ص. 32٤. بيروت. د�ر �لغرب �الإ شرح حدود �بن عرفة. �لجزء �الأ  33
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بيه، ليكون عندها، فتقوم  ياه من �أ �إ لى جنبها، و�عتز�لها و ياه �إ م ولدها �إ نها: »ضّم �الأ مام �لكاساني باأ سهم �الإ حناف، وعلى ر�أ بمصالحه«3٤؛ وعّرفها �الأ

مره وتربيته بما يصلحه ووقايته عّما يهلكه«36. مساكه وغسل ثيابه«3٥. وقال �لر�فعي �لشافعي: »�لقيام بحفظ َمن ال يميز، وال يستقّل باأ بحفظه و�إ

لة �لحضانة، و�لتفاصيل  لى مساأ ن كانت لم ُتِشر صر�حًة �إ ياٌت كثيرة تؤكد ضرورة حماية �لطفل و�العتناء به، و�إ ن �لكريم �آ وقد وردت في �لقر�آ

َضاَعَة، َوَعَلى �ْلَمْوُلوِد َلُه ِرْزُقُهنَّ َوِكْسَوُتُهنَّ  ْن ُيِتمَّ �لرَّ َر�َد �أَ ْواَلَدُهنَّ َحْوَلْيِن َكاِمَلْيِن ِلَمْن �أَ �لخاصة بها، ومنها قوله تعالى: »َو�ْلَو�ِلَد�ُت ُيْرِضْعَن �أَ

ية 233(. ِباْلَمْعُروِف« )سورة �لبقرة: �الآ

در�ج مقتضيات �التفاقيات �لدولية، فلم تستطع �لتوفيق بين روح  ن بعض �لتشريعات �لعربية حاولت، �عتباًر� لمصلحة �لطفل �لفضلى، �إ ومع �أ

ب تكاليف  م �لحاضنة، فتسقط عن �الأ ن تتزوج �الأ بناء ما �إ �لنص ومصلحة �لَمْحضون. ففي �لتشريع �لمغربي مثاًل، تنخفض تكاليف �لنفقة على �الأ

لى نص  م �لحاضنة في حالة زو�جها، �ستناًد� �إ بناء من �الأ َمرُّ في هذ� هو �نتز�ع �الأ ب نفقة �لَمْحضون فقط، و�الأ جرة �لحضانة، وتبقى على �الأ �لسكن و�أ

بنائهن، وتجّنبهن �لزو�ج مرًة ثانية خشية فقد�ن  مهات من �لحرمان من �أ مر َينتج عنه تخّوٌف كبير لدى �الأ حديثي: »اأنِت اأحق به ما لم تنكحي«37. وهو �أ

قل من سبع سنو�ت،  ذ� كان �لطفل �أ ولى �إ بناء بعد زو�جها في حالتين �ثنتين فقط، �الأ ة بحق حضانة �الأ حق �لحضانة. وهنا، نتساءل: لماذ� تحتفظ �لمر�أ

م  ن زو�ج �الأ ذ� كانت �لقاعدة �أ ا؟ فاإ جنبيًّ ذ� كان �لزوج �أ ب، �إ لى �الأ عاقة؟ ولماذ� ُينَتزع منها �لطفل، وُتنَقل حضانته �إ ذ� كان �لطفل يعاني من �الإ و�لثانية �إ

و جنسية �لزوج �لجديد. و �لعقلية �أ و حالته �لصحية �أ ن تسري هذه �لقاعدة بغّض �لنظر عن سّن �لطفل �أ م، فيجب �أ يكفي بوصفه سبًبا لنزع حضانة �الأ

ن تختلع  مكان �أ لى �لقول باإ وقد �ختلف �لتشريع �لمصري عن �لتشريع �لمغربي في �لحضانة، حيث ذهب �لتشريع �لمغربي في حالة �لُخْلع �إ

مُّ معسرًة، وذلك بمقتضى �لمادة 11٩: »ال يجوز �لُخْلع  ال تكون �الأ و �لنفقة، شريطَة �أ و �لسكنى، �أ طفال، كحق �لحضانة، �أ ة بشيء يتعلق بحق �الأ �لمر�أ

بيهم، دون مساس بحقه  طفالها، وجبت �لنفقة على �أ م �لمختلعة بنفقة �أ عسرت �الأ ذ� �أ �إ مُّ معسرًة. و ذ� كانت �الأ و بنفقتهم �إ طفال �أ ق به حق �الأ بشيء تعلَّ

ن �لحضانة حق للَمْحضون و�لحاضن،  لى �أ ا للحاضن ال للَمْحضون، بخالف �لتشريع �لمصري �لذي ذهب �إ في �لرجوع عليها«3٨، فاعتبَر �لحضانَة حقًّ

سقاط �لحاضنة  ن �إ �إ قوى من حق �لحاضنة، و ن حق �لَمْحضون �أ ال �أ مع ترجيح حق �لَمْحضون: »لكل من �لحاضنة و�لَمْحضون حقٌّ في �لحضانة، �إ

ع �لمصري مصلحة �لَمْحضون على مصلحة �لحاضن. ب �لمشرِّ حقها ال ُيسِقط حقَّ �لصغير«3٩، فغلَّ

خر بعد عدد من �لنساء، منهن ذو�ت �لقر�بة �لبعيدة، كعّمة  ب في ترتيب متاأ ع �لمصري �الأ صحاب �لحق في �لحضانة، جعل �لمشرِّ وفي ترتيب �أ

م مباشرة. ب بعد �الأ مار�تي٤0 و�لمغربي٤1 و�لجز�ئري٤2 على ترتيب �الأ م، في حين يتفق �لتشريع �الإ و عّمة �الأ ب �أ �الأ

ذ تر�عي �لمحكمة هنا مصلحة  خر، �إ ن تتزوج من �آ قة ما �إ م �لمطلَّ سقاط حق �لحضانة عن �الأ وينفرد �لقانون �لعر�قي في �لمادة ٤3٥٧  بعدم �إ

حق بحضانة �لولد وتربيته حال قيام �لزوجية وبعد �لفرقة ما لم يتضرر �لَمْحضون من  م �أ ب في �لحضانة: »�الأ و �الأ م �أ حقية �الأ �لَمْحضون في تقرير �أ

�لشرح �لكبير للشيخ �لدردير وحاشية �لدسوقي. �لجزء �لثاني. ص. ٥26. �لقاهرة. د�ر �لفكر.  3٤

بد�ئع �لصنائع في ترتيب �لشر�ئع، �لجزء �لر�بع. ص. ٤0. بيروت. د�ر �لكتاب �لعربي. 1٩٧٤.  3٥

فتح �لعزيز بشرح �لوجيز. �لجزء �لعاشر. ص. ٨6. بيروت. د�ر �لكتب �لعلمية. 1٩٩٧.  36

حمد في مسنده )6٧0٧(. بو د�ود في سننه )22٧6(، و�أ رو�ه �أ  3٧

�لمقدمات �لممهد�ت. �بن رشد. �لجزء �لثاني. ص 262. بيروت. د�ر �لكتب �لعلمية. بيروت. 1٩٩٨  3٨

سقاط �لحاضنة حقها ال ُيسِقط حق   ن �إ �إ قوى من حق �لحاضنة، و ن حق �لَمْحضون �أ ال �أ تي: »لكل من �لحاضنة و�لَمْحضون حقٌّ في �لحضانة، �إ قضت محكمة جرجا في 1٩٩3/٧/23 باالآ  3٩

حو�ل �لشخصية في   حكام �الأ عالمي، ط 2، 1٩٩٩(، ص ٩3. و�لكالم مقتَبٌس من كتاب: محمد يوسف موسى، �أ �لصغير«. كما َوَرَد في: �لسيد سابق، فقه �لسنة، ج 3 )�لقاهرة: د�ر �لفتح �الإ  
سالمي. �لفقه �الإ  

�لمادة 1٤6 من قانون �تحادي رقم »2٨« لسنة 200٥.  ٤0

سرة �لمغربية. �لمادة 1٧1 من مدّونة �الأ  ٤1

سرة �لجز�ئري. �لمادة 6٤ من قانون �الأ  ٤2

حو�ل �لشخصية �لعر�قي. ولى و�لثانية من قانون �الأ �لمادة ٥٧، �لفقرة �الأ  ٤3
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ثناء �لزو�ج وبعده، ما لم يكن في ذلك ضرر للَمْحضون، و�شترط في ذلك شروًطا ال  م في حضانة �بنها �أ ذلك«، فَنّص �لقانون �لعر�قي على حق �الأ

قة  م �لمطلَّ مينة قادرة على تربية �لَمْحضون وصيانته، وال تسقط حضانة �الأ ن تكون �لحاضنة بالغة عاقلة �أ ال وهي: »�أ ن تتوفر في �لحاضنة، �أ بد �أ

ب في �لحضانة في ضوء مصلحة �لَمْحضون«. وهذ� �لمكتسُب �لتشريعي في �لقانون  و �الأ م �أ حقية �الأ ر �لمحكمة في هذه �لحالة �أ بزو�جها، وُتقرِّ

ليه �لنساء في مختلف �لوطن �لعربي. ا، مكتسٌب تتوق �إ مًّ نصفها �أ ة �لعر�قية منذ عام 1٩٥٩، و�أ �لعر�قي �لذي حصلت عليه �لمر�أ

 
الخيانة الزوجية وجرائم الشرف44

ا بـ«جر�ئم �لشرف«، فتذهب بعض  عالميًّ و ما ُيعَرف �إ تختلف �لقو�نين في �لوطن �لعربي بين �لتساهل و�لتشديد فيما يتعلق بالخيانة �لزوجية، �أ

ن في �لقانون �لمصري، بحيث ال تتساوى عقوبة   ة وحدها، وتحميلها �لمسؤولية كما هو �لشاأ لى تشديد �لعقوبة على �لمر�أ �لقو�نين �لعربية �إ

ة   ا يتشارك فيه �لرجل و�لمر�أ جر�ميًّ خرى، كالقانون �لمغربي، �لخيانة �لزوجية فعاًل �إ ة و�لرجل عند �قتر�ف هذ� �لُجْرم، في حين ترى قو�نين �أ �لمر�أ

على حد سو�ء.

غ عن �لخيانة �لزوجية  ذ� ُبلِّ نه �إ و �لزوجة �لضحية، بمعنى �أ ذ� صدرت �لّشكاية عن �لزوج �أ ال �إ زو�ج بالخيانة �لزوجية �إ وال يتابع �لقانون �لمغربي �الأ

ذ� لم  ذ َينّص �لقانون �لجنائي �لمغربي في �لفصل ٤٩1 على منع �لنيابة �لعامة من تحريك �لدعوى �لعمومية �إ جنبي ال تجري �لمتابعة، �إ من طرف �أ

ذ� كان �لزوج  يتقدم زوج �لجاني بشكاية يطلب فيها �لمتابعة، باستثناء �لحالة �لمنصوص عليها في �لفقرة �لثانية من �لمادة �لمذكورة، وهي حالة ما �إ

ف على شكاية �لزوج �لمتغّيب. وتتر�وح  ن تتابعها دون توقُّ نذ�ك يمكن للنيابة �لعامة �أ متغّيًبا خارج �لمغرب و�لزوجة تتعاطى �لفساَد بصفة ظاهرة، �آ

حد �لزوجين �لذي يرتكب  لى سنتين �أ مدة �لحبس بين سنة و�حدة وسنتين، فتقول �لمادة ٤٩1 من �لقانون �لجنائي �لمغربي: »ُيعاَقب بالحبس من سنة �إ

حد �لزوجين  نه في حالة غياب �أ و �لزوج �لمجني عليه، غير �أ ال بناء على شكوى من �لزوجة �أ �لخيانة �لزوجية، وال تجوز �لمتابعة في هذه �لحالة �إ

خر �لذي يتعاطى �لخيانة �لزوجية بصفة ظاهرة«. ا بمتابعة �لزوج �الآ ن تقوم تلقائيًّ نه يمكن للنيابة �لعامة �أ خارج تر�ب �لمملكة، فاإ

ا، و�لطرف �لثاني غير �لمتزوج مشارًكا،  صليًّ ال بارتباط �لجاني بعقد زو�ج، حيث ُيعدُّ �لزوُج ُمرتِكُب �لجريمة فاعاًل �أ وال َتتحقق �لخيانة �لزوجية �إ

ن تكون الحقًة على عقد �لزو�ج �لصحيح، ففي �لخطبة مثاًل ال ُتعدُّ جريمًة. وينبغي لهذه �لجريمة كي ُتعدَّ خيانًة زوجية �أ

، فيستفيد �لمشكوُّ من دون �لشريك �لمشاِرك من هذ� �لتنازل، كما  ن يتر�جع عن �لّشكاية في حق �لَمْشكوِّ و �لزوجة �لضحية �أ ويمكن للزوج �أ

و �لزوجة �لمشتكى بها عن جريمة �لخيانة �لزوجية،  � لمتابعة �لزوج �أ حد �لزوجين عن شكايته يضع حدًّ هو منصوص عليه في �لمادة ٤٩2: »تنازل �أ

و �لزوجة �لمحكوم عليها، وال يستفيد  ثار �لحكم بالمؤ�خذة �لصادر ضد �لزوج �أ � الآ نه يضع حدًّ ذ� وقع �لتنازل بعد صدور حكم غير قابل للطعن، فاإ فاإ

سرة، وحمايتها من �لتفكك  ع من خالل هذ� �الستثناء على تماسك �الأ مشاِرك �لزوج وال مشاِركة �لزوج مطلًقا من هذ� �لتنازل«. ويحرص �لمشرِّ

بناء. و�النحالل، و�لحفاظ على مصلحة �الأ

ة، تقول �لمادة 23٧ من  س �لعنف ضد �لمر�أ مام جر�ئم �لشرف، فيضع قو�نين تمييزية تكرِّ ع �لمصري فيترك �لباب على مصر�عيه �أ ما �لمشرِّ و�أ

سها بالزنا وقتلها في �لحال هي وَمن َيزني بها بالحبس بداًل من �لعقوبات �لمقّررة في �لمادتين  قانون �لعقوبات: »ُيعاَقب َمن فاجاأ زوجته حال تلبُّ

ن هذ�  سها بجريمة �لزنا. وَوْجه �لتخفيف �أ 23٤ و236«. ومن خالل هذه �لمادة، ُينصُّ على تخفيف �لعقوبة في حق �لزوج �لذي يقتل زوجته عند تلبُّ

لى �لموت، بل ُيعاَقب بعقوبة �لحبس وحدها، وِعّلة �لتخفيف هنا حالة �لغضب  و �لضرب �لمفضي �إ �لزوج ال ُيعاَقب بالعقوبات �لمقررة للقتل �لعمد �أ

يٍّ   و �تهامات تتعلق بشرفهّن تعطي مبرًر� الأ َسرهّن، ومن ثّم وجود شكوك �أ ن �لنساء ُهّن مستودع �لشرف الأُ جر�ئم �لشرف هي �لجر�ئم �لتي ُترتَكب بدعوى �لحفاظ على �لشرف باعتبار �أ  ٤٤

مر �لذي يزيد من صعوبة   حصائيات دقيقة في �لدول �لعربية حول عدد ضحايا جر�ئم �لشرف العتبار�ت متعددة، �الأ لى �لقتل. وال توجد �إ ديب �لذي قد يصل �إ من ذكور �لعائلة �لتدخل بالتاأ  
در�ستها. ونتحّفظ في هذه �لدر�سة على تعبير »جر�ئم �لشرف«، فهي في حقيقتها جريمة عنف ضد �لنساء، ولكن جرى �التفاق على �ستعمال �لتعبير لشيوعه.   
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سًة بالخيانة �لزوجية، ولو كان ذلك في غير منزل �لزوجية. ولكن على �لعكس من ذلك،  و�الستفز�ز �لتي تسيطر على �لزوج �لذي يفاِجئ زوجَته متلبَّ

ة في  ق بين �لرجل و�لمر�أ ن �لقانون نفسه يفرِّ يًضا، �أ فالزوجة �لتي تفاِجئ زوَجها متلّبًسا بالخيانة �لزوجية ال تستفيد من �لتخفيف نفسه. و�لمؤسف، �أ

ذ� �قُتِرَف �لُجْرُم  و خارجها، على حين �إ ة بفعل �لزنا بغّض �لنظر عن مكان وقوعه، سو�ء كان في بيت �لزوجية �أ شروط تحقق و�قعة �لزنا، فُتعاَقب �لمر�أ

ساس، وفي حالة ثبوت  ة غير متزوجة، فال ُيعدُّ ذلك �لفعل زنا من �الأ ن كان مع �مر�أ نفسه من طرف �لرجل خارج منزل �لزوجية ال ُيعدُّ ذلك جريمًة، و�إ

ة �لمتزوجة  لى سنتين. وفي ذلك تقول �لمادة 2٧٤: »�لمر�أ ة �إ شهر، على حين تمتد عقوبة �لحبس للمر�أ �لجريمة في حق �لرجل ال تتجاوز �لعقوبة ستة �أ

ن ُيوِقف تنفيذ هذ� �لحكم برضائه معاشرتها له كما كانت«. وتقول �لمادة  �لتي ثبت زناها ُيحكَم عليها بالحبس مدةً أل تزيد على سنتين، لكن لزوجها �أ

2٧٧: »كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا األأمر بدعوى الزوجة ُيجاَزى بالحبس مدةً أل تزيد على ستة شهور«.

قد�م على قتل �لشريك. فَينّص �لقانون  ة في حالة �الإ ويتشابه �لقانون �لكويتي و�لسوري مع �لقانون �لمصري في �لتمييز بين �لرجل و�لمر�أ

سها بمو�قعة رجل لها« بالحبس مدًة ال تتجاوز 3 سنو�ت،    خته »حال تلبُّ و �أ مه �أ و �أ و �بنته �أ �لكويتي في �لمادة 1٥3 على معاقبة َمن يقتل زوجته �أ

و  صوله �أ حد �أ و �أ ف لَمن فاجاأ زوَجه �أ ر �لمادة ٥62 من قانون �لعقوبات �للبناني �لعذر �لمخفَّ و بكلتا �لعقوبتين. وتقرِّ و بغر�مة ال تتجاوز ٤٥ ديناًر� �أ �أ

يذ�ئه بغير عمد٤٥. و �إ حدهما �أ قدم على قتل �أ و في حالة �لجماع غير �لمشروع، فاأ خته في ُجْرم �لزنا �لمشهود، �أ و �أ حد فروعه �أ �أ

ردني يمثل مثااًل صارًخا على �لتسامح �لقانوني مع ما ُيطَلق عليه »جر�ئم �لشرف«؛ فكانت �لمادة 30٨ من قانون �لعقوبات  ولقد كان �لتشريع �الأ

ن ُيعَفى عنه من ِقبل  حد ذكور �لعائلة، فمن �لمرجح �أ ن معظم هذه �لجر�ئم ُترتَكب من �أ ذ� تصالح مع �لمجني عليه. وبما �أ تعفي �لجاني من �لعقوبة �إ

خوته  و �أ و فروعه �أ صوله �أ حد �أ و �أ ذ� ما ُفوِجئ �لقاتل »بزوجته �أ ن �لمادة 3٤0 تعطي عذر مخفف للقتل �إ هل �لمجني عليها فُيعَفى من �لعقوبة. كما �أ �أ

يًضا٤6. ولقد  و قتلهما مًعا«، وهو �لحق �لمكفول للزوجة �أ و قتل َمن يزني بها �أ و في فر�ش غير مشروع فقتلها في �لحال �أ سها بجريمة �لزنا �أ حال تلبُّ

و �لتحقيق فيها بزو�ج �لجاني من �لضحية، كما تم تعديل �لمادة ٩٨  لغيت �لمادة 30٨ �لتي كانت توقف تنفيذ �لعقوبة �أ تم تعديل �لقانون عام 201٧ �أ

ذ� وقعت �لجريمة على �نثى خارج حاالت �لتلبس. �لمتعلقة بسورة �لغضب بحيث ال يستفيد من �لعذر �لمخفف �إ

ع و�لمجتمع،  و تدعمها، فالقانون مستمد من ثقافة �لمشرِّ ثيًر� جلاًل في خلق بيئة ُتمّيُز ضد �لنساء �أ ن للقانون تاأ وكما يتضح من �لنقاش �لسابق، فاإ

ز�ن ثقافة  نما يعزِّ غالق. فمفهوما �لطاعة و�لوالية في �لقانون �إ نها د�ئرة محكمة �الإ مر �لذي يؤثر بعدها في تعزيز �لثقافة و�لتمييز ضد �لنساء، وكاأ �الأ

ثرين بثقافتها، كونهم بشًر�، فقد جاء �لتشريع �لقانوني  بناء بيئتهم ومتاأ عين �أ ن �لمشرِّ فضلية �لرجال على �لنساء، ومن ثّم �لتمييز ضد �لنساء. والأ �أ

حكام �لقضائية �لمختلفة من هذه �لثقافة بالضرورة.  وسط منبثًقا عن هذه �لثقافة �لتمييزية، وتنبثق �الأ فريقيا و�لشرق �الأ على مستوى منطقة شمال �أ

ن ذلك ُيعدُّ ستًر�  ففي �لمغرب على سبيل �لمثال، نجد بعض �لقضاة يبيحون زو�ج �لقاصر�ت بوصفه �ستثناء من �لقاعدة �لعامة، �عتقاًد� منهم باأ

فة )مادة 1٧ من قانون �لعقوبات( في بعض قضايا �لعنف �لجنسي،  للفتيات في بعض �لمناطق، كذلك بعض �لقضاة في مصر يستعملون مادة �لر�أ

ديب �لزوجة. وسط �لتي تجيز للزوج حقَّ تاأ فريقيا و�لشرق �الأ وكذلك تشريعات معظم �لدول في منطقة شمال �أ

نترنت في �لمنطقة، فوجود �لقنو�ت �لدينية في �لفضاء�ت �لمرئية  ا« مع �نتشار �ستخد�م �لتلفاز و�الإ صبح »شعبيًّ ن �لفقه �أ كثر من هذ� �أ و�الأ

ر�ء �لفقهية لتبرير  حكام �لدينية، فيجري مثاًل �ستعمال بعض �الآ دماج �لعاد�ت و�لتقاليد مع �الأ حياًنا �لعاّمة، من �إ ن �لفقهاء، و�أ و�لمسموعة مكَّ

و طاعة �لزوج �لُمطَلقة. و تبرير ضرب �لزوجات �أ �لختان، �أ

�لتمييز في قانون �لعقوبات �للبناني، �لتجمع �لنسائي �لديمقر�طي �للبناني، �نظر �لر�بط:  ٤٥

   -https://www.rdflwomen.org/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2-%D9%81%D9%8A  
D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA%  

ين«، �نظر �لر�بط: لى �أ ردن: »جر�ئم �لشرف، �إ هبة بلحة 2020، �الأ  ٤6

https://pomed.org/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-  
 /D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%8C-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AA%D9%89%D8%9F%  
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لى �لحماية و�لنفقة.  هّن طرًفا ضعيًفا يحتاج �إ ع على �لتمييز ضد �لنساء، فَتعدُّ وقد تسبّبت هذه �لتفسير�ت على مد�ر عصور في خلق ثقافة تشجِّ

ذ  نه تمييزي ضد �لنساء وفوقي، �إ شكالية �لخطاب �أ ر�دو� بهذه �لتفسير�ت تشجيع �لرجال على �لرفق بالنساء وحمايتهن، ولكن �إ ولعل �لفقهاء �أ

سرة و�لحكم و�لعمل، وينزل بدور �لنساء �لقابعات في �لمنازل،  يعلو بمكانة �لرجل ودوره في �لمجتمع، ومن ثّم يعلو بقوته ويفرض سيطرته على �الأ

فضلية  نها درجة �أ ر �لفقهاء )»وللرجال عليهن درجة«( باأ نفاقهم �لد�ئم ودعمهم �لمستمر. فعلى سبيل �لمثال، يفسِّ �إ لى حماية �لرجال و بوصفهن َيْحتجن �إ

قل  عمااًل �أ عمال �لرعاية �لتي غالًبا ما ُيستهان بها بوصفها �أ ن �لنساء يقمن في �لغالب باأ نتاجي و�لعاّم، على حين �أ ة لدوره �الإ �لرجل على �لمر�أ

قل قيمة من �لعمل �لخارجي. نتاجية و�أ �إ

عمال  لى تمييز وعنف ضد �لنساء، و�ستعملوها في �لتقليل من �أ وهنا، َتلّقف �لعاّمة هذه �لتفسير�ت وترجموها في �لثقافة و�لخطابات �لشعبية �إ

وحد له، ومن ثّم  نفاق شيًئا فشيًئا بوصفه �لدور �الأ لى �الإ ل دوُر �لرجل �إ عمااًل ال تتناسب مع مكانة �لرجل، فتحوَّ عمال �لمنزلية بوصفها �أ �لرعاية و�الأ

د بعض �لمناصب،  سالمية كثيرة، ال تستطيع �لنساء تقلُّ ولوية للرجال من دون �لنساء. وفي دول عربية و�إ َتترّسخ فكرة �لعمل خارج �لمنزل بوصفها �أ

صل هو �لحفاظ على  و عدم جاهزيتها، ولكن �الأ ة �أ ع في ذلك بعاطفة �لمر�أ ساس، وُيتذرَّ ن هذه �لمكانة محفوظة للرجال من دون �لنساء في �الأ الأ

�متياز�ت �لرجال.

ن  فريقيا ال يتماشى مع وعود هذه �لدول بشاأ وسط وشمال �أ دماج مفاهيم �لطاعة و�لوالية �لكالسيكية في تشريعات دول منطقة �لشرق �الأ ن �إ �إ

نها ال تعطي �لنساَء �لقوة  غ �لحقوق �لسياسية من معناها، الأ حو�ل �لشخصية ُيفرِّ تعزيز �لمساو�ة و�لعد�لة بين �لجنسين؛ فالتمييز في قو�نين �الأ

و �التفاقيات �لدولية �لتي صادقت عليها هذه �لدول. وال بد من �لوضع  و�لسلطة نفسها، وتدفع عنهن �لحقَّ في �لمو�طنة �لكاملة َوْفًقا للدساتير �أ

ن �لحقوق �لمدنية و�لسياسية ال تنفصل في صر�عها على طريق �لمساو�ة عن �لحقوق �لفردية و�لخاصة، بل تتكامل هذه �لحقوق مع  في �لحسبان �أ

لى �لمساو�ة و�لعد�لة �لمنشودتين. بعضها بعًضا للوصول �إ

مراجع

بي د�ود )22٧6(. د�ر �لرسالة �لعالمية. بيروت. 200٩. زدي �لسجستاني. سنن �أ سحاق بن بشير �الأ شعث بن �إ بو د�ود، سليمان بن �الأ �أ

هل فاس وغيرهم من �لبدو و�لقرى: �لمسماة بالمعيار �لجديد �لجامع �لمعرب عن فتاوى  بو عيسى �لمهدي �لوز�ني. �لنو�زل �لجديدة �لكبرى فيما الأ �أ

سالمية بالمملكة �لمغربية. �لجزء ٧. ص ص. ٥63-٥٥٨. 1٩٩6.  وقاف و�لشؤون �الإ خرين من علماء �لمغرب«. وز�رة �الأ �لمتاأ

�لتجمع �لنسائي �لديمقر�طي �للبناني. �لتمييز في قانون �لعقوبات �للبناني. 

https://www.rdflwomen.org/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2-

%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D

9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA

ولى. ص. 16. 200٤. سالمية. �لطبعة �الأ وقاف و�لشؤون �الإ ة في سوس. وز�رة �الأ �لحسن �لعبادي. عمل �لمر�أ

ولى. منشور�ت كلية  لى نهاية �لقرن �لر�بع عشر. �لطبعة �الأ عالم من �لقرن �لتاسع �لهجري �إ �لحسن �لعبادي، فقه �لنو�زل في سوس: قضايا و�أ

كادير، ص. ٤1٩. 1٩٩٩.  �لشريعة باأ

ولى. منشور�ت كلية  لى نهاية �لقرن �لر�بع عشر. �لطبعة �الأ عالم من �لقرن �لتاسع �لهجري �إ �لحسن �لعبادي، فقه �لنو�زل في سوس: قضايا و�أ
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كادير، ص. 112-111. 1٩٩٩.  �لشريعة باأ

عالمي، �لقاهرة. �لطبعة �لثانية. �لجزء �لثالث. ص. ٩3. �لسيد سابق. فقه �لسنة. د�ر �لفتح �الإ

سرة �لمغربية �لصادرة في 200٤. �لمادة ٤٩ من مدونة �الأ

رقام- 20سنة من �لتطور. �لمندوبية �لسامية للتخطيط.2021. ة �لمغربية في �أ �لمر�أ

صيلها في �لقانون �لعر�قي و�لشريعة �السالمية معززة بنماذج دعاوى ومالحظات مهمه - �لمرشد �لقانوني.   �لمطاوعة معناها وشروطها وتاأ

https://law18s.blogspot.com/2020/08/law_21.html

حمد بن رشد. �لمقدمات �لممهد�ت. �بن رشد. �لجزء �لثاني. ص 262. د�ر �لكتب �لعلمية. بيروت. 1٩٩٨. محمد بن �أ

سالمي: قر�ء�ت بديلة. ص ٨2. 201٤. ويلية. �لقو�مة في �لتر�ث �الإ ويلي للقو�مة بوصفه صياغة تاأ بو بكر، �لتر�ث �لتاأ ميمة �أ �أ

 .)mohamah.net( مار�تي - �ستشار�ت قانونية مجانية نذ�ر �لطاعة ومشكالته �لقانونية حسب �لتشريع �الإ �إ

https://www.mohamah.net/law/%d8%a5%d9%86%d8%b0%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8

%b7%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d9%88%d9%85%d8%b4%d9%83%d9%84%d8%a7%d8%aa%d9%87-

%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%ad%d8%b3%d8%a8-

/%d8%a7

بد�ئع �لصنائع في ترتيب �لشر�ئع، �لجزء �لر�بع. ص. ٤0. د�ر �لكتاب �لعربي. بيروت. 1٩٧٤

https://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura2-aya228. .ية 22٨. تفسير �لطبري تفسير سورة �لبقرة �الآ

html?msclkid=8b39205dbbda11ec990369e56e0f65bf

https://quran.ksu.edu.sa/tafseer/baghawy/sura4-aya34.html#baghawy .ية 3٤. تفسير �لبغوي تفسير سورة �لنساء �الآ

https://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura4-aya34.html#qortobi  .ية 3٤. تفسير �لقرطبي تفسير سورة �لنساء �الآ

در�سة تشخيصية حول زو�ج �لقاصر. �لنيابة �لعامة. �لمملكة �لمغربية. صفحة 1٨. 201٨.

رجاع زوج ل “بيت �لطاعة” في �لمغرب: خطوة لتغيير �لصور �لنمطية؟ �لمفكرة �لقانونية.  دعوى الإ

https://legal-agenda.com/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89-%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%AC%D8

%A7%D8%B9-%D8%B2%D9%88%D8%AC-%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8

%B7%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%

A8/?msclkid=f49e5013bce711ecafd9da802eb1bede
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ول. ص. ٧1. وز�رة �لعدل. 200٤. سرة. جمعية نشر �لمعلومة �لقانونية و�لقضائية. سلسلة �لشروح و�لدالئل. �لعدد �الأ دليل عملي لمدونة �الأ

سالمي. بيروت. 1٩٩3. ول. ص. 32٤. د�ر �لغرب �الإ ه. شرح حدود �بن عرفة. �لجزء �الأ بو عبد ال�ل نصاري �لرصاع �أ محمد �الأ

 

سالم ويب. 200٨.  خوة. �إ طاعة �لزوج مقدمة على طاعة �لو�لدين و�الإ

https://www.islamweb.net/ar/fatwa/115078/%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-

%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC%D8%A9-%D9%84%

D8%B2%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A7?msclkid=334707dabbf111ec8f1ce2ed133ecd61

بي �لقاسم عبد �لكريم بن محمد �لر�فعي. فتح �لعزيز بشرح �لوجيز. �لجزء �لعاشر. ص. ٨6. د�ر �لكتب �لعلمية. بيروت. 1٩٩٧. �أ

 

حو�ل �لشخصية. وز�رة �لعدل.  ن �الأ في شاأ

https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_LC-Ar/00_%D8%A7%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84%20

%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9/UAE-LC-Ar_2005-11-19_00028_Kait.html?val=AL1

قانون �تحادي رقم »2٨« لسنة �لمادة 1٤6. 200٥.

ولى و�لثانية. حو�ل �لشخصية �لعر�قي. �لمادة ٥٧، �لفقرة �الأ قانون �الأ

سرة �لجز�ئري. �لمادة 6٤. قانون �الأ

قانون �لعقوبات لسنة 1٩3٧. منشور�ت قانونية. 

https://manshurat.org/node/14677?msclkid=8edaa531bd0e11eca094b2f7a75ba5c0

حو�ل �لشخصية �لتونسية. �لفصل ٥ و6. مجلة �الأ

حمد بن عرفة �لدسوقي. �لشرح �لكبير للشيخ �لدردير وحاشية �لدسوقي. �لجزء �لثاني. ص. ٥26. د�ر �لفكر. �لقاهرة. محمد بن �أ

محمد �لزرز�زي �لدرعي. نو�زل �لدرعي. مخطوط رقم 1٨٤٧ د. �لخز�نة �لعامة بالرباط- �لمغرب.

حو�ل �لشخصية. د�ر �لكتاب �لعربي. بيروت. 1٩٥٨. حكام �الأ محمد يوسف موسى. �أ

سرة �لمغربية. �لمادتين 20، 21. مدونة �الأ

سرة �لمغربية. �لمادة ٩٨. مدونة �الأ

سرة �لمغربية. �لمادة 1٧1. مدونة �الأ



44

فاق التغيير في الفقه والقانون شكاليات واآ ة  في المجتمعات العربية :  اإلإ العنف ضد المراأ

سرة �لمسلمة. حركة مساو�ة. یجابیة في قو�نین �الأ مستجد�ت �إ

https://www.musawah.org/wp-content/uploads/2019/12/Positive-Developments-in-Muslim-family-

laws-AR.pdf

حمد )6٧0٧(. د�ر �لحديث. �لقاهرة. 201٩. مام �أ مسند �الإ

حو�ل �لشخصية �لمصري و �خر �لتحديثات و �لتعديالت. محاماة.نت.  نصوص ومو�د قانون �الأ

https://www.mohamah.net/law/%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D9%88-

%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%-

84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5/?msclkid=b066caf

4bb2211ec9b77e5e549968114

لى متى؟ 2020.  ردن: جر�ئم �لشرف، �إ هبة بلحة. �الأ

https://pomed.org/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-

%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%8C-

/%D8%A7%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AA%D9%89%D8%9F
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مقدمة

ة، حيث  صد�ر قو�نين محددة ُتعَنى بمعالجة ظاهرة �لعنف ضد �لمر�أ يركز هذ� �لفصل، بشكل محدد، على �لتجارب �لتشريعية للدول �لعربية في مجال �إ

خرى  سري على وجه �لخصوص وقو�نين �أ ة، تتر�وح بين قو�نين تتعلق بالعنف �الأ ن قو�نين لمناَهضة �لعنف ضد �لمر�أ صدرت سبع دول عربية حتى �الآ �أ

ردن عام 200٨، ولبنان عام 201٤، ثم  سري في �الأ ة من �لعنف �الأ شكال �لعنف �لقائم على �لنوع �الجتماعي. فصدر قانون لحماية �لمر�أ تشمل كل �أ

صدرت  خيًر� �أ ة عام 201٧ و201٨، و�أ شمل لمحاربة �لعنف ضد �لمر�أ صدرت كل من تونس و�لمغرب قو�نين �أ مار�ت عام 201٩، و�أ �لبحرين عام 201٥، ثم �الإ

ا  عِلن رسميًّ خرى فقد �أُ لى �لدول �الأ ما بالنسبة �إ ردن قانوًنا معداًل عام 201٧. و�أ صدر �الأ سري عام 2020. كما �أ �لكويت قانون �لحماية من �لعنف �الأ

عالن عن مسّودة قانون  سري في كل من �لعر�ق وليبيا وفلسطين1، كما جرى �الإ ة من �لعنف �الأ عن تحضير مسّود�ت لمشاريع قو�نين لحماية �لمر�أ

ْسوية  ا منها لم يصدر بعد. وكانت مجموعة من �لمنظمات �لنِّ يًّ ن �أ ال �أ خرها كان في مارس 22022، �إ ة في مصر عدة مر�ت، �آ لمناَهضة �لعنف ضد �لمر�أ

يًضا3. نه لم يَر �لنور �أ ال �أ ة، �إ عدت مسّودة شاملة لمشروع قانون موّحد لمكافحة �لعنف ضد �لمر�أ و�لحقوقية �لمصرية قد �أ

زمات  ثناء �الأ وقات عدم �الستقر�ر �لسياسي، و�أ يذ�ء في �أ زمات، حيث تزد�د ِنَسب تعّرض �لنساء لالإ وقات �الأ ة في �أ وتتفاقم ظاهرة �لعنف ضد �لمر�أ

زمات �لسياسية و�القتصادية �لمتتالية في �لمنطقة �لعربية، في �لسنو�ت  سهمت جائحة كورونا و�الأ �القتصادية و�لصر�عات و�لكو�رث �لبيئية. وقد �أ

خيرة جهود ملحوظة، على �لصعيدين �لرسمي وغير �لرسمي، لمناَهضة  ة٤. كما برزت خالل �لسنو�ت �الأ خيرة، في تفاقم ظاهرة �لعنف ضد �لمر�أ �الأ

ستر�تيجيات  ساليب و�إ نسان، لمعالجة هذه �لظاهرة باأ ة، بما فيها مبادر�ت �لمجتمع �لمدني و�لمنظمات �لنسائية ومؤسسات حقوق �الإ �لعنف ضد �لمر�أ

  /https://presidency.iq ،201لى مجلس �لنو�ب«، رئاسة جمهورية �لعر�ق، 16 سبتمبر ٩ رسلته رئاسة �لجمهورية �إ سري �لذي �أ »نص مشروع قانون مناَهضة �لعنف �الأ  1

 Details.aspx?id=8355  
   //:https  ،2021 مم �لمتحدة في ليبيا، 1٩ يونيو ة في ليبيا«، بعثة �الأ مم �لمتحدة، خبر�ء محليون يتبنون مشروع قانون لمكافحة �لعنف ضد �لمر�أ »بتيسير من �الأ  

ة-في-ليبيا مم-�لمتحدة،-خبر�ء-محليون-يتبنون-مشروع-قانون-لمكافحة-�لعنف-ضد-�لمر�أ unsmil.unmissions.org/ar/بتيسير-من-�الأ  
  .https://www.alhadath ،2022 سرة من �لعنف«، �لحدث �لفلسطيني، 1٧ مارس قر�ر مسودة قانون حماية �الأ ة )فلسطين(: �لحكومة جادة في �إ »وزيرة شؤون �لمر�أ  

ps/article/152677  
   .https://www ،2022 ة: عقوبات تصل للمؤبد«، �لوطن، 2٩ مارس ول قانون موّحد لمو�جهة �لعنف ضد �لمر�أ ه، »�نفر�د.. �لنص �لكامل الأ والء نعمة ال�ل  2

 elwatannews.com/news/details/6017521  
ة، نظرة للدر�سات �لنسوية، مشروع �لقانون �لموّحد لمكافحة �لعنف ضد �لمر�أ  3

 pdf.ة https://nazra.org/sites/nazra/files/attachments/-�لموحد-لمكافحة-�لعنف-ضد-�لمر�أ   
ة- موجز من ٩ دول     عر�ف �الجتماعية �لقائمة على �لنوع �الجتماعي، و�لعنف ضد �لمر�أ ثير جائحة كوفيد-1٩ على �الأ ر�ِجع، على سبيل �لمثال، تقييًما سريًعا: حول تاأ  ٤

ة، 2020، مم �لمتحدة للمر�أ عربية، هيئة �الأ  
 https://arabstates.unwomen.org/ar/digital-library/publications/2020/08/brief-the-effects-of-covid-19-  

ثناء �لنز�ع: تحديد �لفجو�ت �لنظرية و�لعملية في �لوالية �لقانونية     on-violence-against-women-and-gendered-social-norms؛ �لعنف �لجنسي �أ  
  -https://arabstates.unwomen.org/ar/digital-library/publications/2018/10/sexual ،201ة، ٨ مم �لمتحدة للمر�أ �لوطنية في �لمنطقة �لعربية، هيئة �الأ  

    violence-in-conflict  
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قو�نين تجريم �لعنف ضد �لمر�أة في �لدول �لعربية تحليل مقارن
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همية تشريع �لقو�نين وتطبيقها للحّد من �لعنف  لى �أ ه �لخبر�ء بشكل و�ضح �إ ة من �لعنف. وينوِّ سها وضع تشريعات لحماية �لمر�أ تي على ر�أ عّدة، ياأ

ة من �لعنف وبين  لى وجود عالقة بين وضع تشريعات لحماية �لمر�أ حدث در�سات خبر�ء �لبنك �لدولي �إ شارت �أ ة. فعلي سبيل �لمثال، �أ ضد �لمر�أ

�نخفاض نسب معدالت �لعنف �لمنزلي ضد �لنساء، وكذلك �نخفاض معدل وفيات �لنساء مقارنة بالرجال٥.

و  ة �أ ة في �لدول �لعربية بين قو�نين مفّصلة ومحددة ُتعَنى بمعالجة �لعنف ضد �لمر�أ دو�ت �لتشريعية �لمتعلقة بالعنف ضد �لمر�أ وتتر�وح �الأ

م  سري، وبين مو�ّد متفرقة في �لقو�نين �لجنائية تجرِّ �لعنف �لقائم على �لنوع �الجتماعي، ومن ضمنها �لقو�نين �لخاصة بالحماية من �لعنف �الأ

مم �لمتحدة غير كاٍف، وال  خير من �لقو�نين ُيعدُّ َوْفق تعريف �الأ شكااًل متعددة من �لعنف قد تقع تحت نطاقها جر�ئم �لعنف ضد �لنساء. و�لنوع �الأ �أ

ة لعام  ن �لقضاء على �لعنف ضد �لمر�أ مم �لمتحدة بشاأ عالن �لجمعية �لعامة لالأ ة؛ حيث يمثل �إ يستوفي معايير تشريعات مناَهضة �لعنف ضد �لمر�أ

ة  ستر�تيجية وطنية شاملة لحماية �لمر�أ طار �إ ة و�تخاذ تد�بير تشريعية في �إ در�ج تعريف قانوني شامل للعنف ضد �لمر�أ ا نحو �إ ا مهمًّ رشاديًّ طاًر� �إ 1٩٩3 �إ

عالن منهاج عمل بيجين �لمعتَمد،  ة )سيد�و( لعام ٧1٩٩2. كما دعا �إ لى �لتوصية رقم 1٩ للجنة �لقضاء على �لتمييز ضد �لمر�أ ضافًة �إ من �لعنف6، �إ

جر�ء�ت محددة ووضع تشريعات لمناَهضة �لعنف ضد  لى �تخاذ �إ ة في بيجين عام ٨1٩٩٥، �لحكومات �إ في �لمؤتمر �لعالمي �لر�بع �لَمعني بالمر�أ

هيلهم، وتوفير �لعالج  عادة تاأ عمال �لعنف، ووضع تد�بير الإ د�رية، ومحاكمة مرتكبي �أ ة، تشمل �لعقوبات و�لجز�ء�ت �لجنائية و�لمدنية و�الإ �لمر�أ

مم �لمتحدة  و�لتعويض للمتضّرر�ت، و�تخاذ تد�بير لحماية �لنساء �لمعّرضات للعنف وضمان سبل �لعد�لة �لفّعالة٩. كذلك �تخذت �لجمعية �لعامة لالأ

جر�ء�ت ذ�ت �لعالقة  طرها �لقانونية، بما في ذلك مر�جعة �لتشريعات و�الإ لى تعزيز �أ عضاء �إ خيرة، دعت فيها �لدول �الأ عدة قر�ر�ت في �لسنو�ت �الأ

شكاله10. ة بجميع �أ لى منع �لعنف ضد �لمر�أ طر تشريعية شاملة تهدف �إ وتقييمها، ووضع �أ

ة من �لعنف،  لى تشريعات محددة وشاملة لحماية �لمر�أ غلب هذه �لدول تفتقر �إ ن �أ طر �لقانونية في �لدول �لعربية، نرى �أ وبنظرة سريعة على �الأ

ن هذه �لقو�نين تظل قاصرة وغير قادرة على حماية  ال �أ و �لجنسي. �إ وتعتمد بشكل كبير على قو�نين �لعقوبات للنصِّ على تجريم �لعنف �لجسدي �أ

و تد�بير للحماية و�لمساندة  شكال �لعنف ضد �لنساء كافًة، وال تتضمن تد�بير وقائية �أ م في مجملها �أ شكال �لعنف �لمختلفة، فال تجرِّ ة من �أ �لمر�أ

ي ال تتضمن �لنصوص  ة و�لرجل في مجال �لحماية �لجنائية، �أ طار �لعقوبة. فقانون �لعقوبات �لمصري، على سبيل �لمثال، يساوي بين �لمر�أ خارج �إ

طار �لعنف  ة خارج �إ شكال �لعنف �لتي قد ُتماَرس ضد �لمر�أ و �عتر�ًفا باأ ة، �أ فعال �لضرب و�العتد�ء �لجسدي حمايًة خاصة للمر�أ م �أ �لقانونية �لتي تجرِّ

ديب �لزوجة  ة، ويسمح باستخد�م �لعنف صر�حًة لتاأ ن بعُض هذه �لقو�نين �لعنَف �لزوجي ضد �لمر�أ و �لجنسي �لمباشر. وعلى �لعكس، يقنِّ �لجسدي �أ

طار �لذي تحدده �لشريعة، كما هو �لحال في  ذ� وقع ِبنّية »حسنة«، وفي �الإ و يسمح به على نحو غير مباشر �إ طفال، كما هو �لحال في �لعر�ق11، �أ و �الأ �أ

قانون �لعقوبات �لمصري12.

ل قانون �لعقوبات في  يجابية لسّد �لثغر�ت في �لقو�نين �لجنائية– فعلى سبيل �لمثال، ُعدِّ مكان �تخاذ بعض �لخطو�ت �الإ وعلى �لرغم من �إ

ل قانون �لعقوبات �لمصري عام 201٤  ة وتشديد عقوبة هذه �العتد�ء�ت13، وُعدِّ �لجز�ئر عام 201٥ لتجريم �لعنف �لزوجي �لجسدي و�لمعنوي ضد �لمر�أ

  Mohammad Amin, Asif M. Islam, and Augusto Lopez-Claros, »Absent laws and missing women: Can domestic violence legislation  ٥

ة، منظمة �لصحة �لعالمية، ٩ مارس 2020  يًضا: �لعنف ضد �لمر�أ June 6 ,reduce female mortality?,« Review of Development Economics 2021.ر�ِجع �أ  
https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women  

ة، A/RES/10٤/٤٨، 23 فبر�ير 1٩٩3. ن �لقضاء على �لعنف ضد �لمر�أ عالن بشاأ مم �لمتحدة، �لجمعية �لعامة، �إ �الأ  6

ة، �لدورة �لحادية عشرة، 1٩٩2. ة، �لتوصية �لعامة رقم 1٩: �لعنف ضد �لمر�أ ر�ِجع: لجنة �لقضاء على �لتمييز ضد �لمر�أ  ٧

ة، بيجين، �لصين، ٩6 .A.13. IV، ٤ - 1٥ سبتمبر 1٩٩٥.  تقرير �لمؤتمر �لعالمي �لر�بع للمر�أ  ٨

.10/23-A/S مم �لمتحدة ثناء �ستعر�ض �لسنو�ت �لخمس لمنهاج عمل بيجين عام 2000، قر�ر �لجمعية �لعامة لالأ هد�ف و�لمبادر�ت �أ كيد هذه �الأ جرى تاأ  ٩

ر�ِجع، على سبيل �لمثال، �لقر�ر 61/1٤2 )ديسمبر 2006(، و�لقر�ر 62/1٥٥ )ديسمبر 200٨(.  10

�لعر�ق، قانون �لعقوبات )رقم 111 لسنة 1٩6٩(، مادة ٤1.  11

جمهورية مصر �لعربية، قانون �لعقوبات )رقم ٥٨ لسن 1٩3٧(، مادة 60.  12

�لجز�ئر، تعديل قانون �لعقوبات 1٥-1٩ لعام 201٥.  13
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ة بشكل خاص  طار �لقانوني لمعالجة �لعنف ضد �لمر�أ لتجريم �لتحرش �لجنسي بما فيه ما يقع عبر وسائل �التصال �لحديثة1٤– فال يز�ل غياب �الإ

شكال �لعنف �لمختلفة، بما في ذلك �لعنف �لجسدي و�لجنسي و�للفظي و�القتصادي  ة من �أ ا لحماية �لمر�أ في �لعديد من �لدول يمثل عائًقا جوهريًّ

سري و�لخطر  ذ ُتغِفل �لمو�دُّ �لقانونية �لعامة في قو�نين �لعقوبات �لطبيعَة �لخاصة للعنف �الأ سرة. �إ طار �الأ و �لنفسي، وبخاصة في �إ و�لمعنوي �أ

ساسية، يعجز عن معالجة  ن كان في حد ذ�ته يمثل خطوة �أ ن �لتجريم وحده، و�إ �لذي تتعّرض له �لنساء في �لمجاالت �لخاصة د�خل �لمنزل. كما �أ

طار قانوني متكامل للقضاء على �لعنف يتضمن تد�بير للوقاية و�لتوعية و�لحماية و�لمساندة، تشمل �لمساندة  ستر�تيجية و�إ هذه �لظاهرة في غياب �إ

هيل �لمسؤولين  لى تدريب وتاأ ضافة �إ و�مر �لحماية �لمؤقتة و�لمالجئ للناجيات من �لعنف، باالإ �لقانونية و�لطبية و�لنفسية و�الجتماعية، وتوفير �أ

سري1٥. و�لقائمين على �لتعامل مع شكاوى �لمتضّرر�ت وقضايا �لعنف �الأ

سري، قد َتسارع بشكل كبير في مختلف دول  ة، وبخاصة �لعنف �الأ ن �لتحرك نحو وضع تشريعات لمناَهضة �لعنف ضد �لمر�أ ومن �لمالحظ �أ

سري، من ٤ دول في �لعالم فقط في  ة من �لعنف �الأ صدرت تشريعات لحماية �لمر�أ �لعالم خالل �لعقود �لقليلة �لماضية، فارتفع عدد �لدول �لتي �أ

ولوية تشريعية على �لمستوى �لدولي، في  ة من �لعنف خالل هذه �لسنو�ت بوصفها �أ لى ٨٩ دولة في عام 16.201٤ وبرزت حماية �لمر�أ عام 1٩٩0 �إ

مم �لمتحدة؛ كما ساعد على ذلك �نضمام عدد  عقاب �لتوصيات سالفة �لذكر من قبل لجنة �لسيد�و ومؤتمر بيجين وقر�ر�ت �لجمعية �لعامة لالأ �أ

لى تز�يد ضغوط �لمجتمع  ضافًة �إ ا حول مناَهضة �لعنف، �إ مم �لمتحدة ومشاركتها في �لمناقشات �لد�ئرة عالميًّ لى �تفاقيات �الأ متز�يد من �لدول �إ

ن �لتوجه  ة. وبالمثل، نرى �أ صالح قانوني شامل لمحاربة �لعنف ضد �لمر�أ �لمدني و�لحركات �لحقوقية و�لنسائية في �لعديد من �لدول نحو �لقيام باإ

يًضا،  ن ذلك جاء، �أ ا في �لدول �لعربية. ومن �لمرجح �أ ة بشكل عام، هو توجه حديث نسبيًّ سري، و�لعنف ضد �لمر�أ صد�ر قو�نين ُتعَنى بالعنف �الأ لى �إ �إ

خص تونس  صالحات في بعض �لدول، وعلى �الأ ن هذه �الإ لى �أ ضافًة �إ رغبًة من �لحكومات في مو�كبة �لتطور�ت �لتشريعية على �لمستوى �لدولي، �إ

طار ديناميات  ة، وفي �إ ْسوي ومطالبات �لمجتمع �لمدني و�لمؤسسات �لمعنية بحقوق �لمر�أ و�لمغرب، قد جاءت �ستجابًة لسنو�ت من �لِحر�ك �لنِّ

سهم بدوره في رفع مستوى �لوعي �لسياسي  عقاب ِحر�ك »�لربيع �لعربي«، �لذي �أ مكان �لتغيير في �لسنو�ت �لماضية في �أ تاحت �إ سياسية �أ

و�الجتماعي و�لمشاركة �لعامة لدى قطاعات و�سعة من �لشباب و�لنساء1٧.

ن ظاهرة �لعنف  لى �أ شارة، هنا، �إ ة، فمن �لو�جب �الإ ولية ومهمة نحو معالجة �لعنف ضد �لمر�أ صد�ر �لقو�نين يمثل، بشكل عام، خطوة �أ ن �إ ومع �أ

صد�ر قانون و�حد ضد  ة هي نتاج �ختالل مو�زين �لقوى و�لعد�لة في �لمجتمع. ومن غير �لممكن معالجة هذه �لظاهرة، بشكل كامل، عبر �إ ضد �لمر�أ

ة وتؤّطر عالقة غير متكافئة بين  �لعنف، بل من �لضروري تحليل �لسياسات �لعامة وتفكيكها ومعالجتها، و�لقو�نين كافًة، �لتي تميز ضد �لمر�أ

جر�ء�ت �لمدنية و�لجنائية لضمان توفير �لحماية للنساء في  نفاذ �لقانون و�الإ لى معالجة شاملة لنظم �إ ضافًة �إ �لجنسين في �لمجالين �لعام و�لخاص، �إ

طار محاكمات عادلة ونظم جز�ئية منصفة.  �إ

ة في �لدول �لسبع �لمذكورة، وتقييمها بشكل  صِدرت لمناَهضة �لعنف ضد �لمر�أ ويقدم هذ� �لفصل قر�ءة عامة وتحلياًل مقارًنا للتشريعات �لتي �أُ

ساسي في  ة، �لذي َينصُّ بشكل �أ مم �لمتحدة للتشريعات �لمتعلقة بالعنف ضد �لمر�أ فضل �لممارسات �لتي َنصَّ عليها دليُل �الأ طار �أ مختصر في �إ

ن تتضمن قضايا �لمنع  ة، و�أ شكال �لعنف ضد �لمر�أ م جميع �أ ن تكون هذه �لتشريعات »شاملة ومتعددة �لتخصصات وتجرِّ نه ينبغي �أ توصياته على �أ

جمهورية مصر �لعربية، قانون �لعقوبات )رقم ٥٨ لسنة 1٩3٧ وتعديالته(، مادة 306 مكرر.  1٤

ة من �لعنف: هل ينجح ذلك؟«، مدونات �لبنك �لدولي، ٨ مارس 2021،     وغستو لوبيز كالروس، »تطبيق �لقانون لحماية �لمر�أ سالم و�أ ر�ِجع، على سبيل �لمثال، عاصف �إ  1٥

 ،https://blogs.worldbank.org/ar/voices/ttbyq-alqanwn-lhmayt-almrat-mn-alnf-hl-ynjh-dhlk  
ورومتوسطية للحقوق، مصر: حقائق عن �لعنف ضد �لنساء، 201٧،  �لمنظمة �الأ  

https://euromedrights.org/wp-content/uploads/2017/03/Factsheet-2017-VAW-Egypt-AR.pdf  
ة من �لعنف: هل ينجح ذلك؟«، مدونات �لبنك �لدولي، ٨ مارس 2021،  وغستو لوبيز كالروس، »تطبيق �لقانون لحماية �لمر�أ سالم و�أ عاصف �إ  16

https://blogs.worldbank.org/ar/voices/ttbyq-alqanwn-lhmayt-almrat-mn-alnf-hl-ynjh-dhlk  
ة في تونس: �لسرديات وديناميكيات �لمناصرة«، معهد عصام فارس للسياسات �لعامة    ر�جع، على سبيل �لمثال: سهام �لدريسي، »قانون �لقضاء على �لعنف ضد �لمر�أ  1٧

مريكية في بيروت، فبر�ير 2022. و�لشؤون �لدولية، �لجامعة �الأ  
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و�لحماية وتمكين �لضحية �لناجية وتقديم �لدعم )في �لمجاالت �لصحية و�القتصادية و�الجتماعية و�لنفسية(، وكذلك فرض �لعقوبة �لكافية على 

سس �لتشريع ضد  هم �أ ربعة محاور رئيسة ُتعدُّ من �أ نصاف للناجيات«1٨. وسوف يرتكز تحليل هذه �لقو�نين على �أ مرتكبي �لجر�ئم وتوفير سبل �الإ

تي1٩: �لعنف �لقائم على �لنوع، وهي على �لنحو �الآ

شخاص �لمحميين بموجب �لقانون. شكال �لعنف وتعريف نطاق �الأ ة، بما في ذلك تحديد �أ �لتعريف �لقانوني للعنف ضد �لمر�أ  -  1

عالم و�لمناهج �لتعليمية. نشطة �لتوعية عبر وسائط �الإ ة، بما في ذلك �أ تد�بير �لمنع و�لوقاية من �لعنف ضد �لمر�أ  -  2

حكام. جر�ء�ت �لقضائية و�الأ بالغ و�لتحقيق و�الإ جر�ء�ت �الإ �إ  -  3

وى    و�مر �لحماية وخدمات �لدعم �لقانوني و�لصحي و�لنفسي وتوفير �لماأ ليات �لدعم و�لمساندة، بما في ذلك �أ و�مر �لحماية و�آ �أ  -  ٤

ِمن للشاكيات و�لناجيات من �لعنف. �الآ   

تحليل مقارن لقوانين مناَهضة العنف ضد المراأة في الدول العربية

1- التعريف القانوني للعنف ضد المراأة

ي فعل عنيف تدفع  نه: »�أ ة باأ مم �لمتحدة �لعنَف ضد �لمر�أ ة �لصادر عام 1٩٩3 عن �لجمعية �لعامة لالأ عالُن �لقضاء على �لعنف ضد �لمر�أ ف �إ يعرِّ

و �لنفسية، بما في ذلك  و �لجنسية �أ ة، سو�ء من �لناحية �لجسمانية �أ و معاناة للمر�أ ذى �أ ن يترتب عليه، �أ ح �أ و ُيرجَّ ليه عصبية �لجنس، ويترتب عليه �أ �إ

لى  شارة �إ و �لخاصة«20. ومن �لمهم �الإ و �لحرمان �لتعسفي من �لحرية، سو�ء حدث ذلك في �لحياة �لعامة �أ و �لقسر �أ فعال من هذ� �لقبيل �أ �لتهديد باأ

يًضا، بما في ذلك �لعنف �لجسدي  ة �أ شكال �لعنف ضد �لمر�أ نما يشمل كل �أ �إ ذى �لجسدي فحسب، و ن �لتعريف �لدولي للعنف ال يقتصر على �الأ �أ

و�لجنسي و�القتصادي و�لنفسي و�لعاطفي بكل صوره في �لحياة �لعامة و�لخاصة21 .

سرة،  فر�د �الأ شكال �لعنف �لتي يرتكبها �أ ز على �أ سري في �لدول �لعربية، قيد �لدر�سة، تعريفات محدودة للعنف ُتركِّ غلب قو�نين �لعنف �الأ وتضع �أ

ة في �لمجالين �لعام و�لخاص، بما في ذلك �لعنف �لجسدي  عد� �لقانونين �لتونسي و�لمغربي �للذين يتضمنان تعريًفا موّسًعا للعنف ضد �لمر�أ

ها غياب كل من �لعنف �لسياسي و�لتمييز ضد  همُّ و�لعنف �لمعنوي و�لعنف �لجنسي، ومنه �لتحرش �لجنسي، و�لعنف �القتصادي، مع فروقات �أ

فها �لقانوُن �لتونسي بشكل و�ضح وشامل. ة بشكل محدد وصريح في �لقانون �لمغربي، على حين َذَكرها وعرَّ �لمر�أ

سرة– وَيذكر على وجه �لتحديد �لعنف  خر من �الأ ي فرد �آ ة– وليس �أ شكال �لعنف ضد �لمر�أ هد�فه في �لقضاء على كل �أ يحدد �لقانون �لتونسي �أ

شكاله، وبخاصة في �لعمل  ة في كل �أ شمل تتعلق بالمساو�ة؛ مثل �لتمييز ضد �لمر�أ ساس �لتمييز بين �لجنسين، كما يتناول قضايا �أ �لقائم على �أ

و  نه كل �عتد�ء مادي �أ ف �لقانوُن �لعنَف باأ ة شاماًل ومو�كًبا للمعايير �لدولية، حيث ُيعرِّ جور. وُيعدُّ تعريف �لقانون �لتونسي للعنف ضد �لمر�أ و�الأ

و  و نفسي �أ و ضرر جسدي �أ لم �أ و �أ يذ�ء �أ ساُسه �لتمييز بسبب �لجنس، على �لنحو �لذي يتسّبب في �إ ة، �أ و �قتصادي ضد �لمر�أ و جنسي �أ معنوي �أ

مم �لمتحدة– نيويورك، 2010، ة، �الأ د�رة �لشؤون �القتصادية و�الجتماعية-شعبة �لنهوض بالمر�أ ة، �إ دليل �لتشريعات �لمتعلقة بالعنف ضد �لمر�أ  1٨

 .https://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/handbook/Handbook%20for%20legislation%20on%20VAW%20(Arabic).pdf  
نظر: �لمرجع �لسابق. فضل �لممارسات �لعالمية، �أ ن هذه �لمحاور وتحليل �أ لالطالع على شرح مفّصل بشاأ  1٩

ة، A/RES/10٤/٤٨، 23 فبر�ير 1٩٩3 ن �لقضاء على �لعنف ضد �لمر�أ عالن بشاأ مم �لمتحدة، �لجمعية �لعامة، �إ �الأ  20

ة– �لدول �لعربية، مم �لمتحدة للمر�أ نو�ع �لعنف ضد �لنساء«، هيئة �الأ سئلة متكررة: �أ لمطالعة �لمزيد، ر�ِجع: »�أ  21

.https://arabstates.unwomen.org/ar/what-we-do/ending-violence-against-women/faqs/types-of-violence   
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و �لخاصة22. و �لحرمان من �لحقوق و�لحريات، سو�ء في �لحياة �لعامة �أ و �لضغط �أ يًضا �لتهديد بهذ� �العتد�ء �أ ة، ويشمل �أ و �قتصادي للمر�أ جنسي �أ

تي23: شكال �لعنف �لمختلفة بالتفصيل على �لنحو �الآ ويعّرف �لقانون �أ

و حياتها، كالضرب و�لّركل و�لجرح و�لدفع     ة، �أ و �لسالمة �لجسدية للمر�أ و مسيء يمّس �لحرمَة �أ �لعنف �لمادي: كل فعل ضارٍّ �أ  -  1

جز�ء من �لجسم و�الحتجاز و�لتعذيب و�لقتل. و�لتشويه و�لحرق وَبْتر �أ  

هانة و�لتجاهل    و �لحرمان من �لحقوق و�لحريات و�الإ همال �أ و �الإ و �لتهديد �أ كر�ه �أ و �الإ �لعنف �لمعنوي: كل �عتد�ء لفظي كالقذف و�لشتم �أ  -  2

و �لتحكم فيها. خافتها �أ لى �إ و ترمي �إ ة، �أ نسانية للمر�أ قو�ل �لتي تنال من �لكر�مة �الإ و �الأ فعال �أ و�لسخرية و�لتحقير، وغيرها من �الأ   

و �لضغط،   و �لتغرير �أ كر�ه �أ و رغبات غيره �لجنسية، باستخد�م �الإ ة لرغباته �أ خضاع �لمر�أ لى �إ و قول يهدف مرتكبه �إ �لعنف �لجنسي: كل فعل �أ  -  3

ر�دة وَسْلبها، وذلك بغّض �لنظر عن عالقة �لفاعل بالضحية. ضعاف �الإ وغيرها من وسائل �إ   

و جمعوي،   و حزبي �أ ّي نشاط سياسي �أ عاقتها عن ممارسة �أ و �إ ة �أ لى حرمان �لمر�أ و ممارسة، يهدف مرتكبه �إ �لعنف �لسياسي: هو كل فعل، �أ  -  ٤

ساس �لتمييز بين �لجنسين. ساسية، ويكون قائًما على �أ و حرية من �لحقوق و�لحريات �الأ ي حق �أ و �أ �أ   

و حرمانها من �لمو�رد �القتصادية، مهما كان مصدرها، كالحرمان   ة �أ نه �ستغالل �لمر�أ و �متناع عن فعل، من شاأ �لعنف �القتصادي: كل فعل، �أ  -  ٥

جبار عليه. و �الإ و �لمد�خيل، وحظر �لعمل �أ جور �أ و �لمد�خيل، و�لتحكم في �الأ جر �أ و �الأ مو�ل �أ من �الأ   

نسان و�لحريات على    ة بحقوق �الإ غر�ضها �لنيل من �العتر�ف للمر�أ و �أ ثارها �أ و تقييد يكون من �آ و �ستبعاد �أ ة: كل تفرقة �أ �لتمييز ضد �لمر�أ  -  6

ة بهذه �لحقوق   بطال �العتر�ف للمر�أ و �إ ساس �لمساو�ة �لتاّمة و�لفعلية في �لميادين �لمدنية و�لسياسية و�القتصادية و�الجتماعية و�لثقافية، �أ �أ   

و   و �لظروف �القتصادية و�الجتماعية �أ و �لجنسية �أ و �لسّن �أ و �لفكر �أ و �لدين �أ و �لِعْرق �أ عها بها وممارستها، بغّض �لنظر عن �للون �أ و تمتُّ �أ   

عاقة. و �الإ و �للغة �أ و �لصحية �أ �لحالة �لمدنية �أ   

و معنوي  ة ليشمل كل فعل مادي �أ ف �لقانون �لمغربي �لعنف ضد �لمر�أ ْن لم ُيذَكر �لعنف �لسياسي، ُيعرِّ �إ لى حد كبير، و  وفي صياغة مشابهة �إ

ة. وُيبّين صور �لعنف �لمختلفة على  و �قتصادي للمر�أ و جنسي �أ و نفسي �أ ساُسه �لتمييز بسبب �لجنس، ويترتب عليه ضرر جسدي �أ و �متناع، �أ �أ

تي2٤: �لنحو �الآ

و    و وسيلته �أ ا كان مرتكبه �أ يًّ نه �لمسـاس بها، �أ و مـن شـاأ ة، �أ و �متنـاع يمـّس �لسالمة �لجسدية للمر�أ �لعنف �لجسدي: كل فعـل �أ  -  1

مكان �رتكابه.   

ا كانت �لوسيلة    يًّ غر�ض جنسية وتجارية، �أ ة الأ نه �لمساس بحرمة جسد �لمر�أ و �ستغالل من شاأ و فعل �أ �لعنف �لجنسي: كل قول �أ  -  2

�لمستعملة في ذلك.   

ول- �لفصل �لثالث. ة، �لباب �الأ غسطس 201٧، يتعلق بالقضاء على �لعنف ضد �لمر�أ خ في 11 �أ ساسي، عدد ٥٨ لسنة 201٧، مؤرَّ تونس، قانون �أ  22

ول- �لفصل �لثالث. ة، �لباب �الأ غسطس 201٧، يتعلق بالقضاء على �لعنف ضد �لمر�أ خ في 11 �أ ساسي، عدد ٥٨ لسنة 201٧، مؤرَّ تونس، قانون �أ  23

�لمغرب، قانون رقم 13-103 يتعلق بمحاربة �لعنف ضد �لنساء، �لمادة 1.  2٤
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و بغرض    نينتها، �أ ة وحريتها وطماأ و حرمان، سو�ء كان بغرض �لمّس بكر�مة �لمر�أ همال �أ و �إ و تهديد �أ كر�ه �أ و �إ �لعنف �لنفسي: كل �عتد�ء لفظي �أ  -  3

و ترهيبهــا. تخويفهــا �أ   

نه    و من شاأ ة، �أ و مالية يضّر بالحقوق �الجتماعية و�القتصادية للمر�أ و �متناع عن فعل ذي طبيعة �قتصادية �أ �لعنف �القتصادي: كل فعل �أ  -  ٤

ضر�ر بها. �الإ   

ة في تونس وفي �لمغرب، يقتصر نطاق �لحماية من �لعنف في تشريعات �لدول �لخمس  وبخالف كل من قانون �لقضاء على �لعنف ضد �لمر�أ

و �لزوج �لسابق، ضمن �لنطاق �لذي يشمله �لقانون؛  غفلت جميعها ِذْكر عنف �لشريك �لسابق، �أ سرة، على حين �أ خرى على �لعنف د�خل �الأ �الأ

ة في  شكال �لعنف ضد �لمر�أ سرية �لقائمة. وقد تفاوتت هذه �لقو�نين في شمولية تعريفها الأ طار �لعالقات �الأ سرة في �إ فر�د �الأ و�كتفت بتعريف �أ

سرة. نطاق �الأ

سرة  فر�د �الأ حد �أ شخاص، ويرتكبها �أ يُّ جريمة عنف تقع على �الأ نه �أ ردني على �أ سري في �لقانون �الأ فعلى سبيل �لمثال، يقتصر تعريف �لعنف �الأ

ي   يضاح لما قد ُيعدُّ جريمَة عنٍف بموجب �لقانون، كما يخلو من �أ ي �إ فر�دها.2٥ وهو تعريف ُمقتَضب وقاصر، حيث يخلو من �أ ي من �أ  في مو�جهة �أ

طار  شكال �لعنف خارج �إ م �أ ردني يجرِّ ن �لقانون �الأ و �لجنسي. ومن ثّم، ليس من �لو�ضح �أ و �القتصادي �أ شكال �لعنف �لنفسي �أ و �عتر�ف باأ ذكر �أ

نما   �إ ة بشكل و�ضح، و نه ال يذكر �لمر�أ ة من �لعنف. كما �أ �لعنف �لجسدي �لمباشر، في قصور تشريعي يحدُّ من فّعالية �لقانون في حماية �لمر�أ

مار�ت  مر �لمشترك مع �لقو�نين في لبنان و�لبحرين و�لكويت و�الإ سرة، وهو �الأ فر�د �الأ ا من �أ يًّ ع نطاق كل من �لضحية ومرتكب �لعنف ليشمل �أ يوسِّ

�لعربية �لمتحدة.

عضاء  حد �أ و �لتهديد بهما، ُيرتَكب من �أ و �متناع عن فعل �أ ي فعل �أ سري في لبنان تعريًفا للعنف يشمل �أ ويضع قانون �لحماية من �لعنف �الأ

و �قتصادي.  و جنسي �أ و نفسي �أ يذ�ء جسدي �أ و �إ و بسببها ، ويترتب عنه قتل �أ ثناء �لحياة �لزوجية �أ سرة، ويقع �أ فر�د �الأ كثر من �أ و �أ سرة ضد فرد �أ �الأ

و �لفساد، و�لدعارة �لسرّية، وكْسب �لمعيشة باالعتماد على  ل، و�لحّض على �لفجور �أ لى �لتسوُّ وتشمل �لجر�ئم �لمذكورة في �لقانون دفع �لقاصر �إ

خرى من  شكال �أ يذ�ء، فهو يخلو من �لوضوح حول �أ فعال �الإ ن �لقانون يتناول عدًد� من �لجر�ئم و�أ يذ�ء، و�لقتل26. وبرغم �أ دعارة �لغير، و�لزنا، و�الإ

يذ�ء و�لتهديد  م �لضرب و�الإ م صر�حًة �العتد�ء �لجنسي على �لزوجة )�الغتصاب �لزوجي( في حد ذ�ته على سبيل �لمثال، بل يجرِّ �لعنف، فال يجرِّ

كر�ه �لزوجة على �لجنس. ليه �لزوج الإ �لذي يلجاأ �إ

يذ�ء يقع د�خل  فعال �الإ نه كل فعل من �أ سري باأ ف �لقانوُن �لعنَف �الأ سري، حيث ُيعرِّ شمل للعنف �الأ ما �لقانون �لبحريني فقد تضّمن تعريًفا �أ و�أ

سرة بعضهم بعًضا  فر�د �الأ نو�ع �لجر�ئم �لموجهة ضد �أ خر فيها، �لمعتَدى عليه؛ ويحدد �لقانون �أ فر�دها، �لمعتِدي، ضد �آ حد �أ سرة من ِقبل �أ نطاق �الأ

لى  يذ�ء �لنفسي �لذي يشمل كل فعل يؤدي �إ ي وسيلة على جسم �لمعتَدى عليه؛ و�الإ ي �عتد�ء باأ يذ�ء �لجسدي �لذي يشمل �أ �لتي تضّم كالًّ من �الإ

ي من  يذ�ء �لجنسي �لذي يشتمل على قيام �لمعتِدي تجاه �لمعتَدى عليه باأ ضر�ر نفسية للمعتَدى عليه بما في ذلك �لقذف و�لسّب؛ وفعل �الإ �أ

و  و بهدف تحقيق ذلك لدى �لغير �أ شباع رغبات �لمعتِدي �لجنسية، �أ ي وسيلة الإ و �ستغالله باأ و دفع �لمعتَدى عليه �أ تي: �العتد�ء �لجنسي، �أ �الآ

يذ�ء  خيًر� �الإ باحية، و�أ ي مو�د �إ و �أ باحية �أ فالم �الإ سرة على مشاهدة �الأ فر�د �الأ ي من �أ جبار �أ ي سلوك جنسي، بما في ذلك �إ تعريض �لمعتَدى عليه الأ

ضر�ًر� له2٧. مو�له �إ و حريته في �لتصرف في �أ لى حرمان �لمعتَدى عليه من حقه �أ �القتصادي �لذي يشمل كل فعل يؤدي �إ

سري رقم 1٥ لسنة 201٧، �لمادة 2. ردن، قانون �لحماية من �لعنف �الأ �الأ  2٥

سري، رقم 201٤/2٩3، �لمعدل بموجب قانون رقم 2020/20٤، �لمادتان 3-2. سرة من �لعنف �الأ فر�د �الأ لبنان، قانون حماية �لنساء وسائر �أ  26

سري، �لمادة 1. ن �لحماية من �لعنف �الأ �لبحرين، قانون رقم 1٧ لسنة 201٥ بشاأ  2٧
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و �لمالية،  و �لجنسية �أ و �لنفسية �أ شكال �لمعاملة �لجسدية �أ نه كل شكل من �أ سري باأ صدرته �لكويت مؤخًر� �لعنف �الأ ف �لقانون �لذي �أ وُيعرِّ

كثر منها متجاوًز� ما له من مسؤولية قانونية، من دون  و �أ سرة ضد فرد �أ فر�د �الأ حد �أ و تهديًد� بهما يرتكبه �أ و �متناًعا عن فعل �أ سو�ء كانت فعاًل �أ

فعال وحدود �لمسؤولية �لقانونية �لمذكورة في �لقانون وما �لمر�د بها2٨. وفي صياغة مقتضبة مشابهة،  ضافية حول ماهية هذه �الأ ي تفاصيل �إ تحديد �أ

خر متجاوًز� ما له  سرة ضد �آ فر�د �الأ ي �أ و تهديد يرتكبه �أ يذ�ء �أ و �إ ساءة �أ و �إ و قول �أ سري يتضمن كل فعل �أ ن �لعنف �الأ مار�تي على �أ ينص �لقانون �الإ

يذ�ء �لجنسي،  يذ�ء �لنفسي، و�الإ يذ�ء �لجسدي، و�الإ ربع صور للعنف هي: �الإ و ضرر. وَيذكر �أ ذى �أ و سلطة وينتج عنه �أ عالة �أ و �إ و وصاية �أ من والية �أ

ة، يثير  و �لسلطة، في سياق تعريف �لعنف ضد �لمر�أ عالة، �أ و �الإ و �لوصاية، �أ ن ذكر تجاوز حدود �لوالية، �أ يذ�ء �القتصادي2٩. وبالمثل هنا، فاإ و�الإ

و  عالة، �أ و �الإ و �لوصاية، �أ و �لتهديد فيما لو كانت ضمن �لنطاق �لمسموح للوالية، �أ شكال معينة من �لعنف �أ مكان سماح �لقانون باأ �لتساؤل عن �إ

سرة على �لطرف �لمتضّرر من �لعنف. فر�د �الأ حد �أ �لسلطة، الأ

2- اأحكام المنع والوقاية من العنف ضد المراأة

حكاًما تعالج  ة �أ ن تشمل تشريعات �لعنف ضد �لمر�أ ة، �لذي يمثل �ستجابًة الحقة بعد وقوع �لعنف، من �لمهم �أ لى تجريم �لعنف ضد �لمر�أ ضافًة �إ و�إ

ة، بما في ذلك �لحق في  نشطة �لتوعية بحقوق �لمر�أ همها �أ ة، وتسهم في منعه، وهو ما يشمل عدًد� من �لتد�بير، �أ ساسية للعنف ضد �لمر�أ سباب �الأ �الأ

طر �الجتماعية و�لثقافية و�لممارسات �لتي ُتنتج �لعنَف ضد  حياة خالية من �لعنف، و�لمساو�ة بين �لجنسين، و�ستعمال �لمناهج �لتعليمية لتعديل �الأ

لى �لقو�نين �لعربية قيد �لدر�سة، نجد تفاوًتا في �الهتمام بتد�بير �لمنع و�لوقاية من  ة30. وبالنظر �إ عالم حول �لعنف ضد �لمر�أ ة، وتوعية وسائل �الإ �لمر�أ

طر �لثقافية و�الجتماعية للحّد من خطر  لى رفع �لوعي وتعديل �الأ �لعنف، فتّبنت �لقو�نيُن في تونس و�لبحرين و�لكويت مبادر�ٍت تفصيلية تهدف �إ

ي ذكر لتد�بير وقائية، حيث �كتفى كل منهما بالتعامل مع حاالت �لعنف  مار�تي من �أ ردني و�لقانون �الإ ة، على حين خال �لقانون �الأ �لعنف ضد �لمر�أ

و تناول  لى هذه �لتد�بير في ُعجالة، وبصياغات مختلفة، من دون ذكر تفاصيل �أ ق كل من �لقانون �لمغربي و�لقانون �للبناني �إ بعد وقوعها، وتطرَّ

شكل هذه �لتد�بير.

ن تقوم  ة ومكافحتهما، وينّص على �أ بدًء�، ينصُّ �لقانون �لتونسي على وجوب وضع �لبر�مج �لتعليمية و�لتربوية لنبذ �لعنف و�لتمييز ضد �لمر�أ

ة ومكافحته، ومكافحة �لتسّرب من �لتعليم لدى �لفتيات بوصفه  ستر�تيجية لنبذ �لعنف ضد �لمر�أ �لدولة بوضع �لسياسات �لوطنية و�لخطط �الإ

عالمية لنبذ �لعنف، ونبذ بّث �لمو�د  نسان وترسيخها لدى �لنشء. كما ينّص على تد�بير ُتعَنى بالتوعية �الإ عنًفا ضد �لفتيات، ونشر ثقافة حقوق �الإ

ة، وُيلِزم �لحكومَة بالتعاون مع منظمات �لمجتمع  قو�ل �لمسيئة لصورة �لمر�أ و �لمشاهد و�الأ و �لصور �لنمطية �أ عالمية �لتي تشجع على �لعنف �أ �الإ

ة31. سيس مرصد وطني لرصد حاالت �لعنف ضد �لمر�أ نسان وتعزيزها، وتاأ �لمدني لتطوير منظومة حقوق �الإ

جل ذلك  جر�ء�ت �لالزمة للوقاية من �لعنف ضد �لنساء، ومن �أ ن تتخذ �لسلطات �لعمومية »كل �لتد�بير و�الإ ما �لقانون �لمغربي فينّص على �أ �أ

ة وتصحيح صورتهــا فــي لى �لتحسيس ]�لتنبيه[ بمخاطر �لعنف ضد �لمر�أ عد�د وتنفيذ سياسات وبر�مج تهدف �إ تسهر �لسلطات �لعمومية علـى �إ

ن هذه �لصياغة في مجملها تكاد تكون مفرطة في �لعمومية، من دون تحديد ماهية هذه  ال �أ ذكاء �لوعي بحقوقها«32، �إ �لمجتمــع، و�لعمل علــى �إ

نفاذها.  و �إ رشاد�ت �أ ي جهات معينة لتفعيلها، وعليه فمن �لصعب متابعة هذه �الإ و مسؤولية �أ �لتد�بير �أ

سري، �لمادة 1. ن �لحماية من �لعنف �الأ �لكويت، قانون رقم 16 لسنة 2020 في شاأ  2٨

سري، �لمادة 3. ن �لحماية من �لعنف �الأ مار�ت �لعربية �لمتحدة، مرسوم بقانون �تحادي رقم 10 لسنة 201٩ في شاأ �الإ  2٩

مم �لمتحدة–نيويورك، 2010، ة، �الأ د�رة �لشؤون �القتصادية و�الجتماعية-شعبة �لنهوض بالمر�أ ة، �إ ر�ِجع: دليل �لتشريعات �لمتعلقة بالعنف ضد �لمر�أ  30

،https://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/handbook/Handbook%20for%20legislation%20on%20VAW%20(Arabic).pdf  
  ص 32. 

ة، �لباب �لثاني. غسطس 201٧، يتعلق بالقضاء على �لعنف ضد �لمر�أ خ في 11 �أ ساسي، عدد ٥٨ لسنة 201٧، مؤرَّ تونس، قانون �أ  31

�لمغرب، قانون رقم 13-103 يتعلق بمحاربة �لعنف ضد �لنساء، �لمادة 1٧.  32
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سري و�لوقاية منها،  لى �لحّد من جر�ئم �لعنف �الأ يلة �إ نشاء صندوق خاص، من ضمن مهامه توفير �لسبل �الآ كذلك ينّص �لقانون �للبناني على �إ

ل من مساهمات �لدولة �لتي ترصدها في �لمو�زنة �لسنوية لوز�رة �لشؤون �الجتماعية ومن �لهبات ومن عو�ئد �لغر�مات �لمحكوم بمها  ن ُيموَّ على �أ

و �لوقاية من �لعنف33. و تد�بير للتوعية �أ ليات �أ و تعريف �آ تي على ذكر �أ بموجب �لقانون، ولكنه ال ياأ

سري  رشاد �الأ د�رة �الإ د�رة ُتسّمى �إ سري، حيث ينصُّ على �إ خرى، ُيوِلي �لقانوُن �لبحريني �هتماًما بالوقاية و�لتوعية حول �لعنف �الأ ومن ناحية �أ

مكان  و مكاتبه، كما يتيح �إ سري �أ رشاد �الأ سري، يتبعها عدد من مر�كز �الإ سري و�لتوعية في مجال �لعنف �الأ رشاد �الأ تعمل على تقديم خدمات �الإ

سري، وُينيط بوز�رة �لتنمية �الجتماعية- بالتنسيق مع �لجهات ذ�ت �لعالقة- مسؤولية �تخاذ �لتد�بير لنشر  رشاد �الأ هلية وبخاصة لالإ سيس مر�كز �أ تاأ

يو�ء وكيفية �لحصول عليها، وتقديم  هيل و�الإ سري و�لعالج و�لتاأ رشاد �الأ ثاره، و�لتوعية بخدمات �الإ سري و�آ �لمعلومات و�لتوعية بمخاطر �لعنف �الأ

نفاذ هذ� �لقانون و�لقضاة وموظفي �لنيابة �لعامة، وغيرها من  سري للموظفين �لمكلفين باإ بر�مج تدريبية ومحاضر�ت متخصصة في مجال �لعنف �الأ

سرية، ونشرهما3٤. سري وتوطيد �لرو�بط �الأ سهام في تعزيز ثقافة نبذ �لعنف �الأ تد�بير �لوقاية. كذلك ينصُّ �لقانون على تطوير مناهج �لتعليم لالإ

و�صرها  سرة وتقوية �أ ن لم يحددها باالسم– باتخاذ �لتد�بير كافًة »لحفظ كيان �الأ لز�م �لجهات �لمعنية– و�إ ما في �لكويت فينصُّ �لقانون على �إ و�أ

سري في �لمناهج �لتعليمية  مثلة في هذ� �لخصوص، مثل: نشر ثقافة نبذ �لعنف �الأ شكال �لعنف«. وَيذكر �لقانون عدة �أ فر�دها من كل �أ وحماية �أ

لى �لتوعية ضد �لعنف وتشجيعهما، ونشر �لتوعية  عالم، ودعم �لمجتمع �لمدني وفرق �لعمل �لتي تهدف �إ وبر�مج �لتوعية و�لتثقيف في وسائل �الإ

حصائية، وتنظيم بر�مج تدريبية لجميع �لمعنيين بالتعامل مع حاالت �لعنف، وتوعية  ثاره �لسيئة، وتوفير �لمعلومات �الإ يذ�ء وخطورته و�آ بمفهوم �الإ

ن صياغة هذه �لمادة بشكل عام، من دون تحديد �لجهات �لمعنية  همية هذه �لتد�بير، فاإ فر�د �لمجتمع بحقوقهم �لشرعية و�لقانونية3٥. وبرغم �أ �أ

و ذكر لتخصيص �لمو�رد �لالزمة لذلك، يحّد من فاعليتها في �لدفع نحو تغيير ملموس وو�قعي. نفاذها، �أ �لمسؤولة عن �إ

جراءات القضائية واألأحكام بالغ والتحقيق واألإ جراءات األإ 3- اإ

جهزة �لشرطة و�لنيابة  جر�ء�ت �لتبليغ و�لتحقيق و�لتعامل مع �لبالغات، بما في ذلك بيان و�جبات �أ ن تنصَّ �لقو�نين بوضوح على �إ بوجه عام، ينبغي �أ

ة، بحيث تتناسب مع  حكام �لمفروضة في حاالت �لعنف ضد �لمر�أ دلة و�لبيانات، وتحديد �الأ جر�ء�ت �لقضائية و�لتعامل مع �الأ فر�دهما، وكذلك �الإ و�أ

حكام لضمان �تساقها، و�لنّص  صد�ر �الأ ة، وبخاصة في حالة تكر�ر هذه �لجر�ئم. كما ينبغي وضع مبادئ توجيهية الإ خطورة جر�ئم �لعنف ضد �لمر�أ

يًضا، تتفاوت �لقو�نين �لعربية في تعاملها  هيل مرتكبي �لعنف36. وهنا �أ عادة تاأ لى �إ ضافًة �إ هيلهن، �إ عادة تاأ على تعويض �لمتضّرر�ت بشكل عادل، و�إ

جر�ء�ت و�لعقوبات، حيث حّدد معظمها �لمسؤوليات �لتي تقع على مختلف �لجهات �لمختصة بتلقي �لشكاوى و�لتعامل مع �لبالغات  مع �الإ

ن بعض هذه �لقو�نين َتضّمن ثغرًة متكررة  ال �أ جر�ئية عامة لحماية �لشاكيات وضمان نز�هة �لتحقيق وفّعاليته، �إ و�لتحقيق فيها، مع �لنّص على قو�عد �إ

حكام �لمتعلقة بجر�ئم �لعنف  صد�ر �الأ و�مر �لحماية، وغياب �لعقوبات و�لمبادئ �لتوجيهية الإ تتمثل في �الكتفاء بالنص على عقوبات مخالفة �أ

ن-  مار�ت �لعربية �لمتحدة، حيث يعتمد كل منها- في هذ� �لشاأ ردن و�لكويت و�لبحرين �الإ سري في حد ذ�تها. نرى ذلك في قو�نين كل من �الأ �الأ

ة. حيان- بالقصور في �لتعامل مع جر�ئم �لعنف ضد �لمر�أ على �لعقوبات �لمنصوص عليها في �لقانون �لجنائي، �لتي تتسم- في كثير من �الأ

سري، رقم 201٤/2٩3، �لمعدل بموجب قانون رقم 2020/20٤، �لمادة 21. سرة من �لعنف �الأ فر�د �الأ لبنان، قانون حماية �لنساء وسائر �أ  33

سري، �لمو�د 2-٧. ن �لحماية من �لعنف �الأ �لبحرين، قانون رقم 1٧ لسنة 201٥ بشاأ  3٤

سري، �لمادة 2. ن �لحماية من �لعنف �الأ �لكويت، قانون رقم 16 لسنة 2020 في شاأ  3٥

مم �لمتحدة–نيويورك،2010،  ة، �الأ د�رة �لشؤون �القتصادية و�الجتماعية-شعبة �لنهوض بالمر�أ ة، �إ ر�ِجع: دليل �لتشريعات �لمتعلقة بالعنف ضد �لمر�أ  36

،https://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/handbook/Handbook%20for%20legislation%20on%20VAW%20(Arabic).pdf  
ص ٤0-62.    
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جر�ء�ت و�ضحة للتعامل مع �لبالغات تحدد مسؤولية كل جهة مختصة بما في ذلك جهات تلقي �لبالغات، ويخصص  ويشمل �لقانون �لتونسي �إ

سرة؛  ة على مستوى �لنيابة �لعمومية و�لتحقيق وقضاء �الأ فضاء�ت مستقلة د�خل �لمحاكم �البتد�ئية تضّم �لقضاة �لمختصين بقضايا �لعنف ضد �لمر�أ

ية �لحياة �لخاصة و�لبيانات  ثارها؛ ويحمي سّر و معاينة �آ و مشاهدتها �أ شعار �لجهات �لمختصة عند علمه بحالة عنف �أ وُيوِجب على كل شخص �إ

�لشخصية للضحية 3٧. ويحدد �لقانون �لتونسي عقوبات و�ضحة ومفّصلة ومتصاعدة لكل حاالت �لعنف �لتي تقع تحت طائلة هذ� �لقانون، ومنها 

ن يكون  لى عشرين عاًما، بحسب فد�حة �لجرم، وبالغر�مات ومضاعفة �لعقوبة في حاالت معينة، كاأ حكام بالسجن لفتر�ت تتر�وح بين ثالثة شهور �إ �أ

و سلطته؛ كما ينّص �لقانون على حق �لضحية في �لتعويض �لعادل3٨. ويعد �لقانون �لتونسي  و تحت وصاية مرتكب جريمة �لعنف �أ �لضحية طفاًل �أ

هيل مرتكبي جر�ئم �لعنف. كما ُيعاِقب على �الغتصاب، و�لتحرش  غفال �لنص على �لعمل على تاأ شمل في هذ� �لمجال، من دون �إ وضح و�الأ هو �الأ

و في �لحياة �لعامة، و�لضغط على �لضحية  طفال، و�لعنف �لسياسي، و�لتمييز �القتصادي، و�لتمييز �لقانوني في �لعمل �أ �لجنسي، وتشغيل �الأ

و �لرجوع فيها3٩. و لتغيير مضمون شكو�ها �أ لَحْملها على �لتنازل عن حقوقها �أ

حكاًما تفصيلية وعقوبات و�ضحة ومتدرجة لصور �لعنف �لمختلفة، بما في ذلك عقوبات �لسجن و�لغر�مات،  وبالمثل، يشمل �لقانون �لمغربي �أ

و�مر  صد�ر �أ بناء، ومنع �لمحكوم عليه من �التصال بالضحية، و�إ وخضوع �لمحكوم عليه للعالج �لنفسي، وسقوط �لحق في �لوالية �لشرعية على �الأ

مر �لذي  مكان وضع حدٍّ للمتابعة �لقانونية و�لقضائية في حال تنازل �لضحية عن �لشكوى٤1، �الأ يًضا على �إ ن �لقانون ينص �أ ال �أ  عدم �القتر�ب٤0؛ �إ

ة، ويتيح لمرتكبي هذه �لجر�ئم ممارسة �لضغوط على  قد يقّوض مبادئ �لعد�لة ويحّد من فّعالية �لقانون في مالحقة مرتكبي �لعنف ضد �لمر�أ

و  جر�ء�ت محددة للتبليغ �أ ي �إ لى ذكر �أ غلب �لقو�نين قيد �لدر�سة، لم يتطّرق �لقانون �لمغربي �إ فالت من �لمحاسبة. وبعكس �أ جل �الإ �لضحايا من �أ

و �لمحاكمة. �لتحقيق �أ

من �لعام باالستجابة لكل  سرة  �لتابعة لمديرية �الأ د�رَة حماية �الأ ليات مفّصلة للتعامل مع �لشكاوى، حيث ُيلِزم �إ ردني فيتضمن �آ ما �لقانون �الأ و�أ

ن تتسم �الستجابة بالسرعة �لقصوى، وتسجيل �لشكوى، وتنظيم  سري، على �أ و حماية تتعلق بالعنف �الأ و طلب مساعدة، �أ خبار، �أ و �إ شكوى، �أ

جر�ء�ت �لحماية. وكذلك َنصَّ �لقانوُن على تشكيل هيئات قضائية متخصصة  جر�ء�ت �لالزمة، بما فيها �إ �لمحاضر �لالزمة لكل حالة، و�تخاذ �الإ

يًضا على �لسرية �لتامة في �لتعامل  همية �لسرعة �لتامة في �لفصل في هذه �لقضايا، كما َنّص �أ سري، وشّدد على �أ للنظر في قضايا �لعنف �الأ

رشفة �لتسجيل �لورقي  لية الأ غ وضماًنا لسالمته، وَنصَّ على �آ سري، حمايًة للمبلِّ جر�ء�ت و�لمعلومات �لمتعلقة بقضايا �لعنف �الأ مع جميع �الإ

سبابها مستقباًل  نماطها و�لتعامل مع �أ سري و�أ جر�ء مهم نحو جمع �لمعلومات �لتي تتيح در�سة ظاهرة �لعنف �الأ سرة، وهو �إ لكتروني لقضايا �الأ و�الإ

ي حالة عنف  لزم �لقانون مقدمي �لخدمات �لصحية و�لتعليمية و�الجتماعية في �لقطاعين �لعام و�لخاص بالتبليغ عن �أ خرى، �أ بجدية٤2. ومن ناحية �أ

هلية وكان �لفعل يشكل جنحة.٤3 ويعد غياب  ن كان كامل �الأ ن يتم بمو�فقة �لمتضرر �إ ن �لتبليغ البد �أ ال �أ و ناقصها، �إ هلية �أ سري و�قع على فاقد �الأ �أ

هلية عاماًل يحد من �لمؤسسات �لقانونية  شخاص �لبالغين كاملي �الأ سري �لمرتكبة- �لمصنفة كجنح- ضد �الأ لز�مية �لتبليغ عن جر�ئم �لعنف �الأ �إ

بالغ عن �لعنف، برغم ما قد يتخلل ذلك من صعوبات وتحديات �جتماعية،  على �لتعامل مع �لحاالت �لتي ال يو�فق فيها �لطرف �لمتضّرر على �الإ
و �لوالية على �لمتضّرر.٤٤ سرة قد تكون له �لسلطة �أ فر�د �الأ ومنها �لخوف من �لتبليغ خاصة ضد فرد من �أ

ول. ة، �لفصل ٤، و�لباب �لر�بع- �لقسم �الأ غسطس 201٧، يتعلق بالقضاء على �لعنف ضد �لمر�أ خ في 11 �أ ساسي، عدد ٥٨ لسنة 201٧، مؤرَّ تونس، قانون �أ  3٧

ول. ة، �لباب �لر�بع- �لقسم �الأ غسطس 201٧، يتعلق بالقضاء على �لعنف ضد �لمر�أ ساسي، عدد ٥٨ لسنة 201٧، مؤرخ في 11 �أ تونس، قانون �أ  3٨

ول. ة، �لباب �لر�بع- �لقسم �الأ غسطس 201٧، يتعلق بالقضاء على �لعنف ضد �لمر�أ خ في 11 �أ ساسي، عدد ٥٨ لسنة 201٧، مؤرَّ تونس، قانون �أ  3٩

�لمغرب، قانون رقم 13-103 يتعلق بمحاربة �لعنف ضد �لنساء، �لباب �لثاني.  ٤0

�لمغرب، قانون رقم 13-103 يتعلق بمحاربة �لعنف ضد �لنساء، �لباب �لثاني.  ٤1

سري، رقم 1٥ لسنة 201٧، �لمو�د ٤-٧، 21-1٥. ردن، قانون �لحماية من �لعنف �الأ �الأ  ٤2

سري، رقم 1٥ لسنة 201٧، �لمادة ٤. ردن، قانون �لحماية من �لعنف �الأ �الأ  ٤3

لز�مي-  غسطس https://alghad.com ،2022/دعو�ت-لتطبيق-�لتبليغ-�الإ سري،« صحيفة �لغد، 1٨ �أ لز�مي في حاالت �لعنف �الأ ر�جع، على سبيل �لمثال، »دعو�ت لتطبيق �لتبليغ �الإ  ٤٤

في-حاال/   
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 ، و �لقتل �لخطاأ نها جنح بموجب قانون �لعقوبات، مثل �العتد�ء بالضرب �أ ف على �أ سري �لتي ُتصنَّ ردني بين حاالت �لعنف �الأ ويميز �لقانون �الأ

نها جنايات، مثل �لقتل �لعمد،  ف على �أ سرة لتسوية �لنز�ع عند مو�فقة �لطرفين، وبين �لحاالت �لتي ُتصنَّ د�رة حماية �الأ لى �إ ن ُتحال �إ �لتي يمكن �أ

جر�ء�ت �لتسوية، لم ينص على عقوبات محددة للحاالت  عي �لعام �لمختص٤٥. وبينما ُيفِرد �لقانوُن مساحة و�فية لتنظيم �إ لى �لمدَّ ا �إ لز�ميًّ ل �إ �لتي ُتحوَّ

لى �لجنح، وبعد �نقضاء �لمدة �لمحددة للتسوية )1٤  ما بالنسبة �إ عي �لعام، و�لتي تقع في عمومها تحت طائلة �لقانون �لجنائي. �أ لى �لمدَّ ل �إ �لتي ُتحوَّ

و ترفضه، ولها  ن تصادق على قر�ر �لتسوية �أ لى �لمحكمة �لمختصة للمصادقة عليه، وللمحكمة �أ حالة ملف �لتسوية �إ يوًما(، فينّص �لقانون على �إ

و  و تمنعه من �لتعّرض للمتضّررة، �أ خرى مثل تقديم خدمة للمنفعة �لعامة بدياًل عن �لعقوبات �لسالبة للحرية، �أ ن ُتلِزم مرتكَب �لعنف بتد�بير �أ يًضا �أ �أ

و �جتماعي. ويعاقب  هيل نفسي �أ و جلسات تاأ طر�َف �لنز�ع ببر�مج �أ و ُتلِحق �أ شهر، �أ و محل معين لمدة ال تزيد على ستة �أ ي مكان �أ تحظر عليه �رتياد �أ

شهر٤6. �لقانون َمن يخالف هذه �لتد�بير بالحبس مدة ال تزيد على ثالثة �أ

و  جر�ء�ت محددة للتبليغ وتلقي �لشكاوى و�لتعامل معها، من ضمنها على سبيل �لمثال تخصيص محاٍم عام �أ وينصُّ �لقانون �للبناني على �إ

كثر في كل محافظة للتحقيق في �لشكاوى �لـمتعلقة  و �أ سري ومتابعتها، وتكليف قاضي تحقيق �أ كثر في كل محافظة لتلقي شكاوى �لعنف �الأ �أ

ر�ضي �للبنانية كافًة، وتتولى  من �لد�خلي في �الأ سري في �لمديرية �لعامة لقوى �الأ نشاء وحدة متخصصة لجر�ئم �لعنف �الأ �إ سري، و بجر�ئم �لعنف �الأ

ناث مدربة على حل �لنز�عات  ن تضم عناصر من �الإ ليها، وير�عى في تشكيها �أ هذه �لوحدة مهاّم �لضبط �لَعْدلي في �لشكاوى �لمقدمة و�لمحالة �إ

و ضغوط يمارسها �لضابط �لَعْدلي على �لضحية  ي محاوالت �أ و�لتوجيه �الجتماعي٤٧. وكذلك ينصُّ �لقانون �للبناني بشكل محدد على تجريم �أ

عالم �لضحية بحقوقها، وينصُّ على سّرية �لمحاكمات  لى �لشهود و�إ جر�ء�ت تسجيل �لبالغات و�الستماع �إ لحّثها على �لرجوع عن شكو�ها، وُيبّين �إ

دخال تعديالت  لى عقوبات �لسجن و�لغر�مة �لتي وضعها �لقانون لجر�ئم محددة– ومنها ما َنصَّ عليه عبر �إ ضافة �إ سري٤٨. وباالإ �لمتعلقة بالعنف �الأ

لز�م �لمعتِدي بالتعهد بعدم �لتعّرض للمتضّررة من �لعنف وجميع  ضافية، منها، على سبيل �لمثال، �إ على قانون �لعقوبات– يتضمن �لقانون تد�بير �إ

لز�مه بتكاليف عالج  �إ لى �لمنزل، و ِمن على نفقة �لمتهم في حقه، وعدم �لسماح للمتهم في حقه بالدخول �إ لى مكان �آ سرة، ونقل �لمتضّررة �إ فر�د �الأ �أ

ن ُتلِزم مرتكبي  كل و�لملبس و�لتعليم للمتضّررة. وللمحكمة �أ لز�مه بنفقات �لماأ �إ خر�ج �لمتهم بارتكاب �لعنف من �لمنزل و �لمتضّررة من �لعنف، و�إ
هيلية في مر�كز متخصصة.٤٩ سري بالخضوع لدور�ت تاأ جر�ئم �لعنف �الأ

و �لنيابة  سري بمر�كز �لشرطة �أ ماكن �لتبليغ عن حاالت �لعنف �الأ ا، حيث يحدد �أ جر�ئية مفّصلة نسبيًّ حكاًما �إ ما �لقانون �لبحريني فيتضمن �أ و�أ

و �لتعليمية، بما علم عنها، وُيلِزم مر�كَز  و مهنته �لطبية �أ سري بحكم عمله، �أ �لعامة، وكذلك َينصُّ على وجوب تبليغ  كل َمن علم بو�قعة عنف �أ

قرب  لى �أ جر�ء�ت �لمتمثلة في نقل �لمعتَدى عليه �إ �لشرطة و�لنيابة بتلقي �لبالغات، وتحرير محضر لكل حالة بالبيانات �لالزمة، و�تخاذ �الإ

يو�ء �لتابعة للوز�رة في حاالت �لعنف  حدى دور �الإ لى �إ مر من �لنيابة �لعامة �إ و مركز صحي للعالج عند �القتضاء، ونقل �لمعتَدى عليه باأ مستشفى �أ

و بناًء على طلب من �لمعتَدى عليه٥0. ويحدد  مر حماية من تلقاء نفسها، �أ صد�ر �أ طفال. كما يجيز �لقانوُن للنيابة �لعامة �إ سري، وبخاصة �الأ �الأ

حدى هاتين  و باإ شهر وبغر�مة ال تزيد على مائتي دينار بحريني، �أ و�مر �لحماية بالحبس مدًة ال تزيد على ثالثة �أ �لقانون �لبحريني عقوبة مخالفة �أ

لى �لعقوبات �لمنصوص عليها في �لقانون  فعال �لعنف �لمذكورة في �لقانون، مستنًد� في ذلك �إ ي ذكر لعقوبات �أ نه ال يشمل �أ ال �أ �لعقوبتين. �إ

ذ� تنازل  نه �إ فعال �لعنف �لتي يتضمنها هذ� �لقانون. كما َينصُّ �لقانون على �أ تي على ذكر كل �أ �لجنائي �لتي تتضمن، في حد ذ�تها، ثغر�ت حيث ال تاأ

نها جنايات– تنقضي �لدعوى بالتنازل٥1. ف على �أ فعال �لتي ُتصنَّ �لمعتَدى عليه عن �لشكوى– عد� �الأ

سري، رقم 1٥ لسنة 201٧، �لمادة ٧، وقانون �لعقوبات رقم 16 لسنة 1٩60 وتعديالته. ردن، قانون �لحماية من �لعنف �الأ �الأ  ٤٥

سري، رقم 1٥ لسنة 201٧، �لمو�د ٧-11، 16-1٧. ردن، قانون �لحماية من �لعنف �الأ �الأ  ٤6

سري، رقم 201٤/2٩3، �لمعدل بموجب قانون رقم 2020/20٤، �لمادتان ٤-٥. سرة من �لعنف �الأ فر�د �الأ لبنان، قانون حماية �لنساء وسائر �أ  ٤٧

سري، رقم 201٤/2٩3، �لمعدل بموجب قانون رقم 2020/20٤، �لمو�د ٩-10، 1٩. سرة من �لعنف �الأ فر�د �الأ لبنان، قانون حماية �لنساء وسائر �أ  ٤٨

سري، رقم 201٤/2٩3، �لمعدل بموجب قانون رقم 2020/20٤، �لمادتان 1٤، 20. سرة من �لعنف �الأ فر�د �الأ لبنان، قانون حماية �لنساء وسائر �أ  ٤٩

سري، �لمو�د ٨-1٥. ن �لحماية من �لعنف �الأ �لبحرين، قانون رقم )1٧( لسنة 201٥ بشاأ  ٥0

سري، �لمو�د 16-1٩. ن �لحماية من �لعنف �الأ �لبحرين، قانون رقم )1٧( لسنة 201٥ بشاأ  ٥1
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جهزة �لمختلفة،  جر�ء�ته بدرجة من �لتفصيل، فيحدد مسؤوليات �الأ ليات �لتبليغ و�لتحقيق و�لتقاضي و�إ طار مشابه، يحدد �لقانون �لكويتي �آ وفي �إ

سري بالتبليغ عنها، كما ُيلِزم �لشرطَة وفرق  و علم بو�قعة عنف �أ جر�ء�ت، وُيلِزم كلَّ َمن شهد �أ وَينصُّ على سّرية �التصاالت و�لمر�سالت و�الإ

طر�ف و�لشهود  لى �الأ بالغ �لمعتَدى عليها بحقوقها �لقانونية، و�الستماع �إ جر�ء�ت �لالزمة، ومنها �إ �لضبطية �لقضائية وجهات �لتحقيق باتخاذ �الإ

قناع �لمعتَدى عليها بالتر�جع  يو�ء �لمعتَدى عليها عند �لحاجة٥2. ويوّقع �لقانون عقوبات على َمن يحاول �إ جر�ء�ت �لالزمة بما فيها �إ كافًة، و�تخاذ �الإ

حدى هاتين  و باإ لف دينار، �أ شهر، وبغر�مة ال تقل عن مائة دينار وال تزيد على �أ سبوع وال تزيد على ستة �أ عن شكو�ها بالحبس مدًة ال تقل عن �أ

جر�ء�ت في �لدعوى في حال  مكان وقف سير �الإ ذ ينصُّ على �إ فالت من �لمحاسبة، �إ ن �لقانون ذ�ته يفتح ثغرة لمرتكبي �لعنف لالإ ال �أ �لعقوبتين. �إ

شهر، وبغر�مة  تنازل �لمعتَدى عليها٥3. وتقتصر �لعقوبات �لتي ينص عليها �لقانون �لكويتي على عقوبات بالسجن لفترة تتر�وح بين شهر وثالثة �أ

ي عقوبات  تي �لقانون على ذكر �أ و�مر �لحماية٥٤. وال ياأ حدى هاتين �لعقوبتين، عند مخالفة �أ و باإ مالية تتر�وح بين مائة وخمسمائة دينار كويتي، �أ

حكام قانون �لعقوبات �لتي تقتصر بشكل رئيس على �العتد�ء�ت �لجسدية و�لجنسية. ويتيح �لقانون  لى �أ سري، مستنًد� في ذلك �إ فعال �لعنف �الأ الأ

جر لخدمة �لمجتمع٥٥. ن تصدر عقوبات بديلة ُتلِزم �لمعتِدي بالقيام بعمل غير مدفوع �الأ للمحكمة �أ

جر�ء�ت �لتبليغ عد�  ذ لم يحدد �لقانون �إ مار�تي، �إ حدى �لثغر�ت �لمهمة في �لقانون �الإ ليات �لتعامل مع �لبالغات �إ خرى، ُيعدُّ غياب �آ ومن ناحية �أ

و  مر �لذي قد يضع �لمعتَدى عليها تحت ضغط نفسي �أ جر�ء�ت �لدعوى٥6، �الأ لز�م �لنيابة �لعامة بعرض �لصلح على �لمعتَدى عليها قبل �لبدء في �إ �إ

سري من دون  فعال �لعنف �الأ و مجتمعي للتنازل عن �لدعوى، وقبول �لصلح من دون رغبة حقيقية في ذلك. وقد َنصَّ �لقانون على عقوبات �أ سري �أ �أ

شهر، وبالغر�مة �لتي ال تزيد على خمسة  ن ُيعاَقب بالحبس مدًة ال تزيد على ستة �أ مر�عاة �لتدّرج في �لعقوبة بحسب درجة �لجرم، حيث َنصَّ على �أ

سري �لمنصوص عليها في �لمادة �لخامسة، �لتي تشمل  فعال �لعنف �الأ ا من �أ يًّ حدى هاتين �لعقوبتين، كلُّ َمن �رتكب �أ و باإ مار�تي، �أ الف درهم �إ �آ

ذ� تكرر �لفعل  يذ�ء �لنفسي و�لجسدي و�لجنسي و�القتصادي، من دون تمييز بينها، عد� �لنص على مضاعفة �لعقوبة �إ فعال �الإ نطاًقا و�سًعا من �أ
خالل سنة من �رتكابه.٥٧

4- اأوامر الحماية واآليات الدعم والمساندة

شكااًل متعددة، منها:  ن تتخذ �أ و�مر �لحماية �أ ة. والأ شكال �لعنف ضد �لمر�أ و�مر �لحماية للضحايا، و�لناجيات من جميع �أ ن تتيح �لتشريعات �أ ينبغي �أ

خالئه بيت  مر باإ صد�ر �الأ و �إ و مر�قبة حركاته، �أ ن يبقى على ُبْعد مسافة محددة منها، �أ مر باأ صد�ر �أ و �إ و �لضحية، �أ منع �تصال �لمتهم بالشاكية �أ

رشاد  ن تنص �لتشريعات على تد�بير محددة لدعم �لشاكيات وضحايا �لعنف ومساندتهن، بما في ذلك �لدعم �لقانوني و�الإ سرة٥٨. كما ينبغي �أ �الأ

حكاًما تتعلق  ن كل �لقو�نين �لعربية، محل �لدر�سة، تضّم �أ ِمن عند �لحاجة. وهنا، نجد �أ وى �الآ وخدمات �لدعم و�لمتابعة �لصحية و�لنفسية وتوفير �لماأ

و�مر  جر�ء�ت قضائية مستعجلة الستصد�ر �أ طفالها، و�إ جر�ء�ت معينة لحماية سالمة �لشاكية، وممتلكاتها، و�أ و�مر �لحماية، من بينها �لنص على �إ باأ

ن منها  ال �أ و�مر �لحماية، حيث تنصُّ على عقوبات متفاوتة بالسجن و�لغر�مات، �إ �لحماية. وتشترك هذه �لقو�نين كذلك في �لتعامل بجدية مع مخالفة �أ

و�مر �لحماية بشكل قد يضّر بالشاكيات. وتشترك �لقو�نين في �الهتمام �لذي توليه لتد�بير �لمساندة و�لدعم للمتضّرر�ت  ما َيحّد �لفتر�ت �لزمنية الأ

سري، �لمو�د 6-1٥. ن �لحماية من �لعنف �الأ �لكويت، قانون رقم 16 لسنة 2020 في شاأ  ٥2

سري، �لمادتان ٩، 13. ن �لحماية من �لعنف �الأ �لكويت، قانون رقم 16 لسنة 2020 في شاأ  ٥3

لف دينار    شهر، وبغر�مة تتر�وح بين خمسمائة دينار كويتي و�أ شهر وستة �أ خرى خالل سنتين، ُيعاَقب �لمخالف بالحبس لمدة تتر�وح بين ثالثة �أ و�مر �لحماية مرة �أ عند مخالفة �أ  ٥٤

سري، �لمادة 20. ن �لحماية من �لعنف �الأ حدى هاتين �لعقوبتين. �لكويت، قانون رقم 16 لسنة 2020 في شاأ و باإ كويتي، �أ  
سري، �لمادة 21. ن �لحماية من �لعنف �الأ �لكويت، قانون رقم 16 لسنة 2020 في شاأ  ٥٥

سري، �لمادة 10. ن �لحماية من �لعنف �الأ مار�ت �لعربية �لمتحدة، مرسوم بقانون �تحادي رقم 10 لسنة 201٩ في شاأ �الإ  ٥6

سري، �لمادتان ٨-٩. ن �لحماية من �لعنف �الأ مار�ت �لعربية �لمتحدة، مرسوم بقانون �تحادي رقم 10 لسنة 201٩ في شاأ �الإ  ٥٧

مم �لمتحدة–نيويورك،2010،  ة، �الأ د�رة �لشؤون �القتصادية و�الجتماعية-شعبة �لنهوض بالمر�أ ة، �إ ر�ِجع: دليل �لتشريعات �لمتعلقة بالعنف ضد �لمر�أ  ٥٨

،https://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/handbook/Handbook%20for%20legislation%20on%20VAW%20(Arabic).pdf  
ص ٥2-٥٩.  
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ِمن و�لدعم �لصحي و�لنفسي  وى �الآ غلبها على توفير صور مختلفة من �لدعم و�لمساندة، بما في ذلك �لدعم �لقانوني و�لماأ من �لعنف، حيث َنصَّ �أ

شكال متفاوتة. و�الجتماعي باأ

و �لنيابة  و وكيلها �أ لى طلب كتابي صادر من �لضحية �أ سرة بالنظر في مطلب �لحماية، �ستناًد� �إ بموجب �لقانون �لتونسي، يتعهد قاضي �الأ

ن يتعهد من تلقاء  سرة �أ و في حالة وجود طفل، كما يمكن لقاضي �الأ ذ� كان �لضحية طفاًل �أ و مندوب حماية �لطفولة �إ �لعمومية، بعد مو�فقة �لضحية �أ

جر�ء�ت �لمقررة لدى محكمة �لناحية في �لقضاء �لمستعجل، حيث  سرة في مطلب �لحماية طبًقا لالإ سناد �لحماية. وَيبتُّ قاضي �الأ نفسه بالنظر في �إ

لز�م �لمطلوب بالخروج من  طفال �لمقيمين معها؛ �إ و �الأ تية: منع �لمطلوب من �التصال بالضحية �أ ا من �لتد�بير �الآ يًّ ن يتخذ �أ يمكن له بموجب �لقانون �أ

لز�م �لمطلوب  غر�ضه �لشخصية؛ �إ م �أ طفالها �لمقيمين معها؛ مع تمكين �لمطلوب من تسلُّ و باأ �لمسكن �لعائلي في حاالت �لخطر �لُملّم بالضحية �أ

و �لتصرف فيها؛ تحديد سكنى �لضحية  مو�ل �لمشتركة �أ و �الأ طفال �لمشمولين بقر�ر �لحماية �أ و �الأ ضر�ر بالممتلكات �لخاصة بالضحية �أ بعدم �الإ

ضه،  و َمن تفوِّ د�ء منحة �لسكن؛ تمكين �لضحية عند مغادرة �لمسكن �لعائلي، بشخصه �أ لز�م �لمطلوب باأ طفال �لمقيمين معها؛ وعند �القتضاء �إ و�الأ

و تقدير نفقة �لزوجة ضحية  و �لوالية عن �لمطلوب، �أ سقاط �لحضانة �أ طفال �لمقيمين معها؛ �إ غر�ضها �لشخصية وكل مستلزمات �الأ ِمن �ستالم �أ

شهر، قابلة للتجديد مرة و�حدة. وتتولى �لنيابة �لعمومية  مر �لحماية بستة �أ طفال �لمشمولين برعايتها٥٩. وينّص �لقانون على تحديد مدة �أ �لعنف و�الأ

و  و بكلتا �لعقوبتين، كلُّ َمن يتصدى �أ لف دينار، �أ و بغر�مة قدرها �أ شهر �أ قصاها ستة �أ تنفيذ قر�ر�ت �لحماية وقر�ر�ت َمّدها، وُيعاَقب بالسجن مدًة �أ

و�مر �لحماية بالسجن مدة عام، وبغر�مة  و يحاول خرق �أ و يحاول ذلك. كما يعاقب �لقانون َمن يتعمد �أ َيحول دون تنفيذ قر�ر�ت �لحماية ووسائلها، �أ

الف دينار60. قدرها خمسة �آ

رشاد  لى �لمعلومة و�الإ ليات شاملة لتوفير �لمساندة و�لدعم للشاكيات، بما في ذلك �لحماية �لقانونية، وحق �لنفاذ �إ كما يتضمن �لقانون �لتونسي �آ

مكانات  يو�ء �لفوري في حدود �الإ �لقانوني، و�لتعويض �لعادل لضحايا �لعنف، و�لمتابعة �لصحية و�لنفسية، و�لمر�فقة �الجتماعية �لمناسبة، و�الإ

طفال �لمقيمون معها عند  و�مر �لحماية، بما في ذلك نقل �لضحية و�الأ صد�ر �أ ضافية مؤقتة لضمان سالمة �لضحايا قبل �إ جر�ء�ت �إ �لمتاحة، و�إ

و منعه من  بعاد �لمظنون فيه عن �لمسكن، �أ �إ ضر�ر بدنية، و صابتها باأ ولية عند �إ سعافات �الأ ِمنة، ونقل �لضحية لتلّقي �الإ ماكن �آ لى �أ �لضرورة �إ
طفالها �لمقيمين معها.61 و على �أ و مقّر عملها عند وجود خطر ملّم على �لضحية �أ و �لتو�جد قرب محل سكناها �أ �القتر�ب من �لضحية، �أ

مر بمنع �لمتهم  و بطلب من �لضحية -�الأ ما �لقانون �لمغربي فيتيح لكل من �لنيابة �لعامة وقاضي �لتحقيق و�لمحكمة- عند �القتضاء �أ و�أ

مُر �لحماية سارًيا حتى َتبّت �لمحكمة في  ي وسيلة، وَيبقى �أ و �لتو�صل معها باأ و �القتر�ب من مكان تو�جدها، �أ باالعتد�ء ِمن �التصال بالضحية، �أ

و  لف درهم مغربي، �أ الف وعشرين �أ شهر، وغر�مات تتر�وح بين خمسة �آ لى ثالثة �أ �لقضية. كما ينصُّ �لقانون على عقوبات سجن تتر�وح من شهر �إ

و�مر �لحماية62 . كذلك يحدد �لقانون جهات تتكفل بالنساء، ضحايا �لعنف، عن طريق وحد�ت متخصصة في  حدى هاتين �لعقوبتين، لَمن يخالف �أ باإ

من، وقطاعات �لصحة، ولجنة وطنية ولجان جهوية ومحلية، للتكفل بتوفير خدمات �لدعم و�لمساندة لضحايا �لعنف63؛ لكن من دون  �لمحاكم و�الأ

و ذكر سبل �لدعم بشكل محدد. ليات �لتنفيذ �أ تحديد �آ

سرة،  فر�د �الأ ي من �أ و�مر حماية عند �قتناعها بضرورة حماية �لمتضّررة من �لعنف و�أ صد�ر �أ ردن، يصّرح �لقانون للمحكمة �لمختصة باإ وفي �الأ

لز�م  ن يشمل �إ مر �لحماية �أ و�مر �لحماية. والأ و حضوره، ومن دون تحديد قيود زمنية الأ سري �أ ي منهما، وفي غياب مرتكب �لعنف �الأ وبناء على طلب �أ

سرة،  فر�د �الأ ي من �أ و �أ سرة، وعدم �القتر�ب من �لمكان �لذي تقيم فيه �لمتضّررة �أ فر�د �الأ ي من �أ و �أ سري بعدم �لتعّرض للمتضّررة �أ مرتكب �لعنف �الأ

ة، �لباب �لر�بع- �لقسم �لثاني. غسطس 201٧، يتعلق بالقضاء على �لعنف ضد �لمر�أ خ في 11 �أ ساسي، عدد ٥٨ لسنة 201٧، مؤرَّ تونس، قانون �أ  ٥٩

ة، �لباب �لر�بع- �لقسم �لثاني. غسطس 201٧، يتعلق بالقضاء على �لعنف ضد �لمر�أ خ في 11 �أ ساسي، عدد ٥٨ لسنة 201٧، مؤرَّ تونس، قانون �أ  60

ول. ة، �لباب �لر�بع- �لقسم �الأ غسطس 201٧، يتعلق بالقضاء على �لعنف ضد �لمر�أ خ في 11 �أ ساسي، عدد ٥٨ لسنة 201٧، مؤرَّ تونس، قانون �أ  61

�لمغرب، قانون رقم 13-103 يتعلق بمحاربة �لعنف ضد �لنساء، �لمادة ٥.  62

�لمغرب، قانون رقم 13-103 يتعلق بمحاربة �لعنف ضد �لنساء، �لباب �لر�بع.  63
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ي منهما، ض من �أ و �لمفوَّ سرة، �أ فر�د �الأ ي من �أ و �أ سرة، وتمكين �لمتضّررة �أ فر�د �الأ ي من �أ و �أ ضر�ر بالممتلكات �لشخصية للمتضّررة �أ  وعدم �الإ

مر ترى �لمحكمة ي �أ و �أ خذ ممتلكاتها �لشخصية وتسليمها لصاحب �لعالقة، �أ سرة، الأ د�رة حماية �الأ فر�د �إ حد �أ سري مع وجود �أ  من دخول �لبيت �الأ

و بغر�مة ال تزيد و�مر �لحماية بالحبس مدة ال تزيد على شهر، �أ نه توفير حماية فاعلة للمتضّررة. كما ينصُّ �لقانون على معاقبة مخالفة �أ ن من شاأ  �أ

و بكلتا و بغر�مة ال تزيد على مائتي دينار �أ شهر �أ و بكلتا هاتين �لعقوبتين، وبالمعاقبة بالحبس مدة ال تزيد عن ثالثة �أ ردني �أ  على مائة دينار �أ

شهر وبغر�مة ال  ضافية تتمثل في �لحبس مدة ال تزيد عن ثالثة �أ مر �لحماية بالعنف، وينص على عقوبة �إ هاتين �لعقوبتين في حال �قتر�ن مخالفة �أ

خصائي �الجتماعي و�لنفسي �لتابع لوز�رة �لتنمية �الجتماعية  ردني على دور �الأ تزيد عن مائة دينار في حال تكر�ر �لمخالفة. كذلك ينصُّ �لقانون �الأ

ذ�  ِمن �إ لى مكان �آ و �إ و �لمركز �لصحي، �أ لى �لمستشفى، �أ سرة من �لعنف في �لوز�رة بنقل �لمتضّررة �إ د�رَة حماية �الأ في تقييم �لبالغات، وُيلِزم �إ

رشاد للمتضّررة، عد� ما قد تقضي به �لمحكمة بعد �النتهاء من  و توفير �لنصح و�الإ لى �لدعم �لنفسي �أ �قتضت �لضرورة، ولكن من دون �لتطّرق �إ

�لفصل في �لنز�ع.

و نفقات، بهدف توفير �لحماية للمتضّرر�ت من �لعنف  لى محاٍم �أ و�مر �لحماية من دون �لحاجة �إ صد�ر �أ مكان �إ وينصُّ �لقانون �للبناني على �إ

حو�ل تقديم  و �لمحكمة �لجز�ئية �لناظرة فيها، كما يصح في كل �الأ مام قاضي �لتحقيق �لمسؤول عن �لدعوى �أ م طلب �لحماية �أ طفالهن، وُيقدَّ و�أ

مر �لحماية على عدد من �لتد�بير بحسب �لحاجة، بما في ذلك منع �لتعّرض  ن ينّص �أ مور �لمستعجلة6٤. وَوْفق �لقانون، يمكن �أ مام قاضي �الأ �لطلب �أ

لى  خر�ج �لضحية و�لمقيمين معها �لمشمولين بالحماية �إ خر�ج مرتكب �لعنف من �لمنزل لفترة مؤقتة، و�إ و �لتحريض على �لتعّرض لها، و�إ للضحية �أ

و�مر �المتناع عن  كل و�لملبس و�لتعليم و�لعالج لَمن هو ملزم بهم، و�أ ِمن عند �لحاجة، وتسليف مبلغ َوْفق قدرة �لمشكوِّ منه للماأ وى مؤقت و�آ ماأ

مر �لحماية بالحبس حتى سنة و�حدة، وبغر�مة  و �لممتلكات �لمشتركة بينهما6٥. ويعاقب �لقانون كل َمن خالف �أ لحاق �لضرر بممتلكات �لضحية �أ �إ

نشاء صندوق خاص في وز�رة  خرى، ينصُّ �لقانون على �إ حدى هاتين �لعقوبتين66. ومن ناحية �أ و باإ جور، �أ دنى لالأ قصى ضعفي �لحد �الأ ها �الأ حدُّ

سري  لى �لحّد من جر�ئم �لعنف �الأ يلة �إ لى توفير �لسبل �الآ ضافًة �إ مين �لرعاية لهم، �إ سري وتاأ �لشؤون �الجتماعية يتولى مساعدة ضحايا �لعنف �الأ

سهامات �لدولة �لتي ترصدها في �لمو�زنة �لسنوية لوز�رة �لشؤون �الجتماعية، ومن �لهبات،  ل من �إ ن ُيموَّ هيل مرتكبيها، على �أ و�لوقاية منها وتاأ
مو�ل �لناتجة عن �لغر�مات �لمحكوم بها بموجب �لقانون.6٧ ومن �الأ

و بناًء على طلب من �لمعتَدى عليها، وُيلِزم �لمعتِدي بعدم  مر حماية من تلقاء نفسها، �أ صد�ر �أ ما �لقانون �لبحريني فُيجيز للنيابة �لعامة �إ و�أ

سرة، وتمكين  فر�د �الأ ي من �أ و �أ ضر�ر بالممتلكات �لشخصية للمعتَدى عليها �أ ماكن �لحماية، وعدم �الإ �لتعّرض للمعتَدى عليها، وعدم �القتر�ب من �أ

مر �لحماية بما ال يتجاوز شهًر� و�حًد�،  ضه، من �ستالم متعلقاتها �لشخصية �لضرورية6٨. ويحدد �لقانون �لمدة �لزمنية الأ و َمن تفوِّ �لمعتَدى عليها، �أ

شهر، وذلك في حالة  ال تتجاوز مدة �لحماية ثالثة �أ مر من �لمحكمة �لصغرى �لجنائية على �أ مر �لحماية باأ ا، ويجوز تجديد �أ وهي مدة قصيرة نسبيًّ

و تعديله6٩. ويحدد  لغائه �أ ليه بطلب �إ عالنه �إ يام من تاريخ �إ مر �لحماية خالل سبعة �أ يٍّ من طرفي �لنز�ع �لتظلم من �أ و خرقه من �لمعتِدي. والأ �نتهاكه �أ

حدى هاتين �لعقوبتين،  و باإ شهر، وبغر�مة ال تزيد على مائتي دينار بحريني، �أ و�مر �لحماية بالحبس مدًة ال تزيد على ثالثة �أ �لقانون عقوبة مخالفة �أ

مر �لحماية بالعنف.٧0.  حدى هاتين �لعقوبتين في حال �قتر�ن مخالفة �أ و باإ شهر، وبغر�مة ال تزيد عن مائتي دينار، �أ وبالحبس مدة ال تزيد عن ثالثة �أ

يو�ء �لحكومية، بناًء  حدى دور �الإ لى �إ طفالها �إ ن لزم، ونقلها مع �أ وُيلِزم �لقانوُن مر�كَز �لشرطة بتقديم �لعون للمعتَدى عليها، ونقلها لتلقي �لعالج �إ

سري، رقم 201٤/2٩3، �لمعدل بموجب قانون رقم 2020/20٤، �لمو�د 13-11، 16. سرة من �لعنف �الأ فر�د �الأ 6٤  لبنان، قانون حماية �لنساء وسائر �أ

سري، رقم 201٤/2٩3، �لمعدل بموجب قانون رقم 2020/20٤، �لمادة 1٤. سرة من �لعنف �الأ فر�د �الأ 6٥  لبنان، قانون حماية �لنساء وسائر �أ

سري، رقم 201٤/2٩3، �لمعدل بموجب قانون رقم 2020/20٤، �لمادة 1٨. سرة من �لعنف �الأ فر�د �الأ 66  لبنان، قانون حماية �لنساء وسائر �أ

سري، رقم 201٤/2٩3، �لمعدل بموجب قانون رقم 2020/20٤، �لمادة 21. سرة من �لعنف �الأ فر�د �الأ 6٧  لبنان، قانون حماية �لنساء وسائر �أ

سري، �لمادة 1٥. ن �لحماية من �لعنف �الأ 6٨  �لبحرين، قانون رقم )1٧( لسنة 201٥ بشاأ

سري، �لمادة 1٥. ن �لحماية من �لعنف �الأ 6٩  �لبحرين، قانون رقم )1٧( لسنة 201٥ بشاأ

سري، �لمادتان 1٧، 1٨. ن �لحماية من �لعنف �الأ ٧0  �لبحرين، قانون رقم )1٧( لسنة 201٥ بشاأ
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سري و�لنفسي  مر صادر من �لنيابة، وكذلك ُيلِزم وز�رَة �لتنمية �الجتماعية بتوفير خدمات �لدعم �لقانوني عند �لحاجة، وخدمات �لدعم �الأ على �أ

هيل �لمعتَدى عليها و�لمعتِدي٧1. عادة تاأ و�الجتماعي و�لصحي وخدمات �إ

و سالمتها،  و صحتها �أ مر حماية مستعجل في حال وجود خطر جسيم يهدد حياة �لمعتَدى عليها �أ كذلك يتيح �لقانون في دولة �لكويت طلب �أ

مور �لمستعجلة، وُيعَفى طلب �لحماية من �لرسوم و�لنفقات �لقضائية. ويعاقب  لى �لمحكمة �لمختصة، وينظر فيه قاضي �الأ م طلب �لحماية �إ وُيقدَّ

شهر، وبغر�مة ال تقل عن مائة دينار وال تزيد على خمسمائة  و�مر �لحماية بالحبس مدًة ال تقل عن شهر وال تزيد على ثالثة �أ �لقانوُن َمن يخالف �أ

شهر  حدى هاتين �لعقوبتين، وفي حال تكر�ر �لمخالفة خالل سنتين، ينص �لقانون على �لمعاقبة بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة �أ و باإ دينار كويتي، �أ

نشاء  حدى هاتين �لعقوبتين٧2. كما َنّص �لقانون على �إ و باإ لف دينار، �أ شهر، وبغر�مة ال تقل عن خمسمائة دينار وال تزيد عن �أ وال تزيد عن ستة �أ

هيل للمعتَدى  عادة تاأ سري و�لنفسي و�الجتماعي و�لصحي وخدمات �إ رشاد �الأ ِمن و�الإ وى �الآ سري، �لتي تقدم �لماأ يو�ء لضحايا �لعنف �الأ مر�كز �إ

نشاء خط ساخن لتلقي  لى �إ ضافة �إ عليها و�لمعتِدي بالتنسيق مع وز�رة �لصحة، وخدمات �لمساعدة �لقانونية للمعتَدى عليها عند �لحاجة، باالإ

مين �لرعاية لهم وتوفير سبل �لحّد من جر�ئم  سري، وذلك لتاأ نشاء صندوق لضحايا �لعنف �الأ خيًر�، ينصُّ �لقانون على �إ �لبالغات و�لشكاوي٧3. و�أ

لى  ضافًة �إ سرة، �إ على لشؤون �الأ هيل مرتكبيها، وتتكون مو�رده من مبلٍغ ُتخصصه �لدولة في �العتماد �لمالي للمجلس �الأ سري وتاأ �لعنف �الأ

�لتبرعات و�لهبات غير �لمشروطة٧٤.

مر حماية من تلقاء نفسها  ن تصدر �أ و�مر �لحماية، فتستطيع �لنيابة �لعامة َوْفق �لقانون �أ مار�تي على تد�بير تتعلق بتوفير �أ خيًر�، ينّص �لقانون �الإ و�أ

تالف ممتلكاتها،  ن ُيلِزم �لمعتِدي بعدم �لتعّرض للمعتَدى عليها، وعدم �القتر�ب من مكانها، وعدم �إ مر �لحماية �أ و بناًء على طلب �لمتضّررة، والأ �أ

مر �لحماية  نها توفير �لحماية. ويحدد �لقانون فترة تطبيق �أ خرى يكون من شاأ جر�ء�ت �أ ي �إ و �أ وتمكينها من �لحصول على ممتلكاتها �لشخصية، �أ

شهر، كما  لى مدتين متماثلتين بما ال يزيد عن ستين يوًما، وبعد ذلك يكون قر�ر �لتمديد للمحكمة بما ال يزيد عن ستة �أ بثالثين يوًما، يجوز تمديدها �إ

مر �لحماية بالحبس مدًة ال تزيد عن ثالثة  يام من تاريخ صدوره. وحّدد �لقانوُن عقوبَة مخالفة �أ مر �لحماية خالل سبعة �أ مكان �لطعن على �أ َنّص على �إ

مر �لحماية بالعنف٧٥.  ذ� �قترنت مخالفة �أ و بكلتا �لعقوبتين، وللمحكمة مضاعفة �لعقوبة �إ الف درهم �أ و بالغر�مة �لتي ال تزيد عن خمسة �آ شهر �أ �أ

طار مؤسسات �لنيابة و�لقضاء،  لى توفير �لدعم للمتضّرر�ت من �لعنف خارج �إ مار�تي �إ وبعكس بقية �لقو�نين �لتي ُدِرسْت هنا، لم يتطرق �لقانون �الإ

و �لمساندة �لقانونية. و �لصحي �أ ي صورة من صور �لدعم �لنفسي �أ فلم يذكر مثاًل �أ

خاتمة

شكاله كافًة، ومع �لتر�خي في تغيير �لقو�نين �لتي تحوي تمييًز�  يذ�ء باأ مع تعّرض �لنساء للعنف �لقائم على �لنوع �الجتماعي، وتصاعد ِنَسب �الإ

نو�ع �لعنف �لو�قع  شكال �لعنف و�لتمييز ضد �لنساء، وُتعَنى بمعالجة تبعات كل �أ ا �عتماُد قو�نين شاملة تغطي جميع �أ مًر� ملحًّ ضد �لنساء، يصبح �أ

ضدهن مع توفير تد�بير �لحماية و�لوقاية، و�عتماد وسائل للتنفيذ تضمن حماية حقوق �لنساء في �لعيش من دون عنف.

ِخَذت  ة في عدد من �لدول �لعربية، فاتُّ عو�م �لماضية تقدًما ملحوًظا في مجال تطوير �لبنية �لتشريعية �لمتعلقة بالعنف ضد �لمر�أ وقد شهدت �الأ

و قو�نين ُتعَنى بمعالجة ظاهرة �لعنف  ة، �أ صد�ر قو�نين شاملة لمناَهضة �لعنف ضد �لمر�أ ة من �لعنف، عبر �إ يجابية في مجال حماية �لمر�أ عدة خطو�ت �إ

ة، كذلك ال تخلو  لى قو�نين تعالج �لعنف �لو�قع ضد �لمر�أ سري على وجه �لتحديد. ومع ذلك، ال يز�ل �لعديد من دول �لمنطقة �لعربية يفتقر �إ �الأ

سري، �لمادتان ٧، 12. ن �لحماية من �لعنف �الأ ٧1  �لبحرين، قانون رقم )1٧( لسنة 201٥ بشاأ

سري، �لمو�د 20-1٧. ن �لحماية من �لعنف �الأ ٧2  �لكويت، قانون رقم 16 لسنة 2020 في شاأ

سري، �لمادة ٥. ن �لحماية من �لعنف �الأ ٧3  �لكويت، قانون رقم 16 لسنة 2020 في شاأ

سري، �لمادة 23. ن �لحماية من �لعنف �الأ ٧٤  �لكويت، قانون رقم 16 لسنة 2020 في شاأ

سري. ن �لحماية من �لعنف �الأ مار�ت �لعربية �لمتحدة، مرسوم بقانون �تحادي رقم 10 لسنة 201٩ في شاأ ٧٥  �الإ
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و توفير سبل �لحماية و�لدعم  و تحديد �لعقوبات �لمتصلة بها، �أ ا �أ مة قانونيًّ فعال �لمجرَّ �لقو�نين �لصادرة مؤخًر� من �لثغر�ت، سو�ء في مجال نطاق �الأ

سًسا يمكن  نها جميًعا تمثل �أ ال �أ للمتضّرر�ت من �لعنف. فكما يتضح من �لتحليل �لسابق للقو�نين، تتباين هذه �لقو�نين في نقاط قوتها وثغر�تها، �إ

�لبناء عليها وتطويرها.

ة وتوسعتها، وتطويرها وتنقيحها، وسّد  ن نستمر في �لمضي قدًما نحو مر�جعة نطاق �لتشريعات �لمتعلقة بالعنف ضد �لمر�أ ذن، من �لضروري �أ �إ و

ا للقضاء على  سس و�لمبادئ �لمعتمدة دوليًّ ة، وذلك باالستفادة من �الأ شكال �لعنف ضد �لمر�أ �لثغر�ت �لتي تحّد من فّعاليتها في �لقضاء على جميع �أ

مم �لمتحدة حول �لتشريعات �لمتعلقة  ة، بما في ذلك �لتز�مات �لدول �لعربية بموجب �التفاقيات �لدولية، ودليل �الأ شكال �لعنف ضد �لمر�أ جميع �أ

عدته منظمات وجمعيات ِنْسوية  ن �أ لى نموذج �لتشريع �لخاص بمكافحة �لعنف ضد �لنساء و�لفتيات، �لذي سبق �أ ضافة �إ ة٧6، باالإ بالعنف ضد �لمر�أ

ة٧٧. مم �لمتحدة للمساو�ة بين �لجنسين وتمكين �لمر�أ نسان من 1٤ دولة عربية، ونال مصادقَة هيئة �الأ وحقوقية ومد�فعات ومد�فعين عن حقوق �الإ

مراجع عربية

ة – �لدول �لعربية. مم �لمتحدة للمر�أ نو�ع �لعنف ضد �لنساء. هيئة �الأ سئلة متكررة: �أ �أ

https://arabstates.unwomen.org/ar/what-we-do/ending-violence-against-women/faqs/types-of-

violence

سري رقم 1٥ لسنة 201٧، �لمادة 2. ردن، قانون �لحماية من �لعنف �الأ �الأ

سري رقم 1٥ لسنة 201٧. �لمو�د ٤-1٥،٧-21. ردن. قانون �لحماية من �لعنف �الأ �الأ
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مقدمة

، وال يمكن �الستمتاع  ة في �لحياة �لعامة هو وضعها �القتصادي و�الجتماعي، فالحقوق ال تتجز�أ هم �لمتغير�ت �لحاكمة لمشاركة �لمر�أ حد �أ ن �أ �إ

حيان، يؤدي تردي �لوضع �القتصادي  غلب �الأ قصاء �القتصادي و�الجتماعي. وفي �أ نسانية في ظل �لتمييز و�لعنف و�لتهميش و�الإ بالحقوق �الإ

مر �لذي  طفال نتيجة �لظروف �القتصادية �لسيئة، �الأ بناء، كما قد تمارس �لزوجُة �لعنَف تجاه �الأ ب تجاه �لزوجة و�الأ لى �نتشار �لعنف من �الأ سر �إ لالأ

ض �لنساء لخطر �لعنف  ن تعرُّ ثاره �لسلبية على مستوى �لمجتمع. ذلك �أ سرة وشيوع �آ يسهم في توسيع د�ئرة �لعنف و�ستمر�رها على مستوى �الأ

ي شيء  حد، وال تنتظر �أ لى �أ نها ال تستند �إ َة بقوتها، و�أ ة على �لحصول على عمل و�الحتفاظ به، فالعمل ُيشِعر �لمر�أ في �لمنزل يؤثر في قدرة �لمر�أ

ة �لشعور  خرين، كما يوفر �لعمل للمر�أ ن تطلب عوًنا من �الآ مين مستقبلها من دون �أ نها تعتمد على نفسها في تحسين دخلها، وتاأ خرين، الأ من �الآ

و  ضها للعنف �لمنزلي فيؤثر في فرص حصولها على عمل �أ ما تعرُّ سرتها. و�أ ن نفسيتها، وبطبيعة �لحال تنعكس هذه �لنفسية على �أ يجابي، ويحسِّ �الإ

لى �ستمر�ر د�ئرة �لعنف. ة �لضغوط �القتصادية، وقد يؤدي �إ مر �لذي يزيد من وطاأ قدرتها على �الستمر�ر فيه، �الأ

حد �لقو�نين �لتي تمارس �لتمييز ضد  طار �لقانوني �لمنظم لها، بوصفه �أ ردن و�الإ ة في �الأ ونحاول في هذ� �لفصل تحليل �لمشاركة �القتصادية للمر�أ

لى �لقو�نين �لمشابهة في �لدول �لعربية عند �لحاجة. ة على نحو يسهم في خلق بيئة عنيفة ضدها، كما سنرجع �إ �لمر�أ

ناث، حيث تشير �لبيانات  برز �لتحديات �لتي تو�جهها برغم �رتفاع �لمستوى �لتعليمي لالإ ردن �أ ة في �الأ تشكل �لمشاركة �القتصادية للمر�أ

ردن لعام 2020 تشكل ٧.٥% فقط، ونسبة �لتعليم �لجامعي  مية بين �لنساء في �الأ ن نسبة �الأ لى �أ حصاء�ت �لعامة �إ �لرسمية �لصادرة عن د�ئرة �الإ

لى سوق �لعمل، حيث ال يتجاوز  يجاًبا على دخولهن �إ نها تشكل ٤٤.٤% للذكور. ولكن هذ� �لتميز لم ينعكس �إ ناث ٥٥.6%، في حين �أ لعام 2020 لالإ

ناث 30.٨% مقارنًة بـ 21.2% للذكور  ردنية 1٤.2%، مقارنًة بـ ٥٤.6% للذكور، على حين يبلغ معدل بطالة �الإ ة �الأ معدل �لنشاط �القتصادي للمر�أ

قل �لنسب على مستوى  دنى في �لعالم )1٤.2%( )�أ ردنية �الأ ة �الأ خالل �لربع �لثالث من �لعام �لماضي. وُيعدُّ معدل �لنشاط �القتصادي للمر�أ

ربعة �لتي يقيسها �لتقرير- �لفرص  ا عن �لمنتدى �القتصادي �لعالمي لعام 2021 في �لمجاالت �الأ �لعالم(، حيث تشير نتائج �لتقرير �لذي يصدر سنويًّ

ردن �حتل �لمرتبة 133 من بين 1٥3 دولة في  ن �الأ لى �أ �القتصادية، و�لتمكين �لسياسي، و�لتحصيل �لعلمي، و�لصحة و�لبقاء على قيد �لحياة- تشير �إ

مؤشر �لمشاركة �القتصادية و�لفرص.

لى �لسوق،  سها محدودية قدرة �القتصاد على خلق فرص عمل جديدة للد�خالت �لجدد �إ ة عدًد� من �لتحديات في هذ� �لمجال، على ر�أ وتعاني �لمر�أ

و توفير  لى تعديل �لتشريعات و�لسياسات لتوفير �لبيئة �لمناسبة للعمل، سو�ء في توسيع نطاق �لعمل �لمرن وخدمات �لرعاية و�قتصادها، �أ و�لحاجة �إ

ردنية في �لقطاع غير �لرسمي،  ة �الأ ساسية للمر�أ تي �لمشاركة �الأ لى �لتحديات �لخاصة بتنمية �لمهار�ت و�لتسويق. وتاأ ضافة �إ ِمنة، باالإ وسائل نقل �آ

وبخاصة في قطاع �لزر�عة. وتعني كل هذه �لتحديات معاناة �لمزيد مـن �لنساء من �نعد�م ظروف �لعمل �لالئق، وعدم شمولهن بنظام �لحماية 

طفال. مومة ودعم حّضانات �الأ مين �الأ �الجتماعية �لذي يوفر بر�مج دعم مختلفة كبر�مج �لحماية، ومن ضمنها تاأ

�آمال حد�دین

تحلیل �لقو�نین �لمؤثرة في �لعنف ضد �لمر�أة في �لمنطقة �لعربیة

قانون �لعمل �إلأردني نموذً جا

)5(
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ة في �لمشاركة �القتصادية، وتلك �لتي تشكل تمييًز�  تية قانون �لعمل، بحيث نبرز �لمو�د �لقانونية �لتي تر�عي حق �لمر�أ ونناقش في �لصفحات �الآ

ة في حقها في �لمشاركة في �لحياة �لعامة، وفي �لمشاركة  ثر �لذي تحدثه �لتشريعات �لتي تميز ضد �لمر�أ وعنًفا ضدها، ونسلط �لضوء على �الأ

ردن مثااًل،  ة �القتصادية في �الأ سرية خالية من �لعنف. ويقتصر بحثنا على حقوق �لمر�أ �القتصادية بشكل خاص، و�لتي تنعكس على تمتعها بحياة �أ

و قر�ر�ت صادرة عن محاكم فيها  لى تشريعات دول عربية �أ وذلك لسهولة �لحصول على �لتشريعات �الجتماعية وقر�ر�ت �لمحاكم فيها، وسنتطرق �إ

تية: متى تيسر لنا ذلك من خالل �لمجاالت �الآ

نسان، وبخاصة �تفاقيات منظمة �لعمل �لدولية. مدى مو�ءمة قانون �لعمل لالتفاقيات �لدولية �لمعنية بحقوق �الإ  -  1

مدى تحقيق �لعد�لة و�لمساو�ة للنساء في �لتشريعات �لمتعلقة بالحق في �لعمل.  -  2

هل هناك فر�غات تشريعية في �لمو�د �لقانونية �لمتعلقة بمجال �لحق في �لعمل.  -  3

نسان وبخاصة اتفاقيات منظمة العمل الدولية: اأوأًل: مدى مواءمة قانون العمل لالتفاقيات الدولية المعنية بحقوق األإ

شكال �لتمييز فيما يتعلق    تعطي �تفاقية ILO رقم 111 )�لمساو�ة في �الستخد�م و�لمهنة( مساحة مهمة، وتؤطر للقضاء على جميع �أ  -  1

جر،    طر�ف. فتحظر �لتمييز بين �لعمال في �الأ خر تحدده �لدول �الأ ي معيار �آ و �أ و �لِعْرق ... �أ ساس �لجنس �أ باالستخد�م و�لمهنة، سو�ء على �أ   

مر �لذي يعني ضرورة مو�ءمة �لتشريعات �لوطنية مع �التفاقيات �لدولية �لمصاَدق عليها. ومن ثّم، يجب    وفي �الستخد�م و�لمهنة، �الأ   

رباب �لعمل معرفة   سباب �لتمييز بوضوح بحيث يتيح للعمال معرفة حقوقهم، والأ ن يحدد �أ ن يكون هناك حكم محدد لحظر �لتمييز، على �أ �أ   

نصاف؛ وكذلك لمفتشي �لعمل حتى يتيح لهم    سس و�ضحة لتوفير سبل �الإ حكام ال يوجد للقضاة �أ مسؤولياتهم، ففي غياب مثل هذه �الأ   

نصاف    عّدت »�للجنة �لوطنية لالإ ضافة تعريف للتمييز. وقد �أ مر �لذي يتطلب �إ م ال؛ �الأ ذ� كان هناك تمييز �أ بنص صريح واليًة لرصد ما �إ   

ة،     ردنية لشؤون �لمر�أ مين عام �للجنة �لوطنية �الأ مين عام وز�رة �لعمل و�أ ردن، وهي برئاسة مشتركة من �أ جور« في �الأ في �الأ   

لى رئاسة   ة في سوق �لعمل. وقد ُرِفعت هذه �لتعديالت �إ ورقًة بالتعديالت �لمطلوبة على 11 مادة من مو�د قانون �لعمل، لتعزيز مشاركة �لمر�أ   

ردن لم يصادق على �تفاقية منظمة �لعمل �لدولية رقم   ن �الأ حكام �لدستور1. كما تجب مالحظة �أ صد�رها وفًقا الأ جر�ء�ت �إ �لوزر�ء للسير في �إ   

ن �لقضاء على �لعنف و�لتحرش في عالم �لعمل حتى تاريخه. 1٩0،  وهي �تفاقية بشاأ   

جر لدى تساوي قيمة �لعمل وفق �تفاقية ILO رقم 100 )1٩٥1( على �لنحو �لمنصوص عليه في ديباجة دستور �لمنظمة ليس   �لمساو�ة في �الأ  -  2

وسع؛ ويشمل �لحاالت �لتي   جر �لمتساوي عن �لعمل �لمتساوي �لقيمة مفهوٌم �أ جر �لمتساوي للعمل �لمتساوي؛ فمفهوُم �الأ هو نفسه �الأ   

دخل قانوُن �لعمل لعام 201٩ مفهوَم   ردن �أ يقوم فيها �لرجال و�لنساء بعمل مختلف؛ ويمكن تقييمها من خالل طريقة تقييم �لوظيفة. وفي �الأ   

سيس وترخيص    جور بين �لجنسين و�لعقوبة على �لتمييز في �لعمل ذي �لقيمة �لمتساوية. وصدر نظام معّدل لنظام تاأ �لتمييز في �الأ   

لى حسابه �لبنكي    لزم �لمؤسسَة بتحويل �لرو�تب �لشهرية �لمستحقة للمعلم �إ جنبية لسنة 201٨، فاأ �لمؤسسات �لتعليمية �لخاصة و�الأ   

مر �لذي ُيسهم في �لحّد من �النتهاكات �لو�قعة    ا لتجديد ترخيص �لمؤسسة، �الأ ساسيًّ لكترونية بوصفه شرًطا �أ و �لى �لمحفظة �الإ �أ   

جره �لمستحق بموجب    و لضمان تسّلم �لمعلم الأ جور في مو�عيدها �أ على حقوق �لمعلمات في �لمد�رس �لخاصة، سو�ء ما يتعلق بدفع �الأ   

نه »ُيحَظر على صاحب �لعمل �لتفرقة   شر�كه في �لضمان �الجتماعي2. وفي لبنان تنصُّ �لمادة 26 من قانون �لعمل، على �أ �لعقد كاماًل، و�إ   

هيل �لمهني و�لملبس«. كما    جر، �لتوظيف، �لترقية، �لترفيع، �لتاأ بسبب �لجنس بين �لعامل و�لعاملة وفيما يتعلق بنوع �لعمل، مقد�ر �الأ   

ة من �لمشاركة و�لقيام بدور قيادي في تنمية �لدولة. جر«، بهدف تمكين �لمر�أ مار�ت قانوًنا عام 201٨ »يضمن �لمساو�ة في �الأ صدرت دولة �الإ �أ   

https://www.women.jo :عالن ومنھاج عمل بیجین بعد 2٥ عاً ما �لمر�جعة �لوطنیة �لشاملة للتقدم �لمحرز نحو تنفیذ �إ  1

جور �لتي غالً با ما تؤثر    دنى لالأ جور �لتي تقل عن �لحد �الأ جور بین �لرجال و�لنساء وضمانھ، ویعالج قضایا �الأ نصاف في �الأ جور وسیلة مھمة لتعزیز �الإ دنى لالأ �لحد �الأ  2

كثر من �لرجال. بشكل ملحوظ في �لنساء �أ  
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ثانيًا: مدى تحقيق العدالة والمساواة للنساء في التشريعات المتعلقة بالحق في العمل

شكال �لعنف، هو تعديل عنو�ن �لفصل �لثاني   ردن، وحمايتها من جميع �أ ة في �الأ برز �لتعديالت على �لتشريعات باتجاه تعزيز حقوق �لمر�أ �أ  -  1

لى �لمادة 6 �لتي تنصُّ على: »تكفل   ضافة فقرة 6 �إ ردنيات وو�جباتهم«، و�إ ردنيين و�الأ صبح �لعنو�ن »حقوق �الأ من �لدستور عام 2022، حيث �أ   

نصاف وحمايتها من جميع   ساس �لعدل و�الإ ة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء �لمجتمع بما يضمن تكافؤ �لفرص على �أ �لدولة تمكين �لمر�أ   

حكامها ملزمة ونهائية لجميع    صدرت �لمحكمة �لدستورية قر�ر �لتفسير رقم 1 لسنة 2020، وُتعدُّ �أ شكال �لعنف و�لتمييز«. وكانت قد �أ �أ   

حكامها مع هذه    صد�ر قو�نين تتعارض �أ نه ال يجوز �إ ثر مباشر، حّددت فيه مكانة �التفاقيات �لدولية �لمصاَدق عليها، و�أ �لسلطات باأ   

و    ة �أ ي �تفاقية دولية مصاَدق عليها، ويميز ضد �لمر�أ و �أ حكام �تفاقية سيد�و �أ ي تشريع يخالف �أ �التفاقيات، وسيتيح هذ� �لقر�ر �لطعن في �أ   

يشكل عنًفا ضدها.   

ة �القتصادية، وذلك عام   جريت تعديالت على مو�د في قانون �لعمل رقم ٨ لسنة 1٩٩6 وتعديالته كانت تحول دون تعزيز مشاركة �لمر�أ كما �أُ  -  2

دِخل مفهوم �لعمل �لمرن وتعريفه3، و�لعمل �لجزئي. ويجري �لعمل على تعديل نظام �لعمل �لمرن لعام 201٧ ليسهم في دعم    201٩، حيث �أُ   

يام للعاملين في �لقطاع �لخاص، وكذلك في �لقطاع �لعام َوْفق   بوة ثالثة �أ جازة �أ ِقّرْت �أ ة �القتصادية وتيسير ظروف �لعمل. كما �أُ مشاركة �لمر�أ   

نشاء مكان مناسب   صحاب �لعمل باإ ماكن �لعمل، بحيث يلتزم �أ سرة في �أ نظام �لخدمة �لمدنية لعام 2020. وكذلك توفير بيئة عمل صديقة لالأ   

وسع من �لعاملين    فادة قطاع �أ مر �لذي يسهم في �إ ناًثا، �الأ و �إ طفال ال على عدد �لعاملين ذكوًر� كانو� �أ طفال �لعاملين، بناء على عدد �الأ الأ   

مهات �لعامالت من خالل بر�مج   طفالهم٤. ويسهم نظام �لحماية �الجتماعية رقم ٩3 لسنة 2020 في تكاليف �لحضانات لالأ وتوفير حضانات الأ   

مومة. مين �الأ �لحماية �الجتماعية �لمرتبط بتاأ   

حكام مدّونة قو�عد    خالقياتها و�اللتز�م باأ وَنصَّ نظام �لخدمة �لمدنية لعام 2020 على قو�عد �لسلوك �لوظيفي وو�جبات �لوظيفة �لعامة و�أ  -  3

شكال �لتمييز، وضمان   ي شكل من �أ و �أ ساس �لجنس �أ �لسلوك �لوظيفي، �لمقّررة من مجلس �لوزر�ء و�لعد�لة، من دون تمييز مبني على �أ   

عمال �لمتساوية �لقيمة٥، وتشديد   جر عن �الأ قّر قانون �لعمل مبد�أ �لمساو�ة في �الأ ِمنة وخالية من �لتحرش في �لقطاع �لعام. كما �أَ بيئة عمل �آ   

عمال �لمتساوية �لقيمة6. جور عن �الأ ذ� قام صاحب �لعمل بالتمييز في �الأ �لعقوبة �إ   

كبر للنساء في �لعمل عن ُبْعد، وبخاصة في ظل    وقد صدرت تعليمات �لعمل �لمرن وفق نظام �لخدمة �لمدنية لعام 2020، بما يتيح فرًصا �أ  -  ٤

ة، وبخاصة �لمتزوجة ولديها   حكام قانون �لدفاع، تضّمنت تمتع �لمر�أ و�مر دفاع خالل فترة �لجائحة َوْفق �أ لى صدور �أ ضافًة �إ جائحة كوفيد-1٩؛ �إ   

طفال دون 12 عاًما، بحقها في �لعمل عن ُبْعد. �أ   

يصدر  نظام  وفق  �لمحدد  �لمرن  �لعمل  عقد  شكال  �أ حد  �أ ضمن  جر  �أ لقاء  �لعامل  يبذله  جسماني  و  �أ فكري  جهد  »كل  نه:  باأ �لمرن  �لعمل  �لثانية  مادته  في  ردني  �الأ �لعمل  قانون  ف  عرَّ  3 

�لمنصوص  �لعمل  ساعات  لعدد  تصل  ال  عمل  ساعات  نجازه  �إ طبيعة  تقتضي  �لذي  »�لعمل  نه:  باأ �لجزئي  �لعمل  ف  عرَّ يًضا،  �أ �لعمل  قانون  من   2 �لمادة  ٍوفق  �لغاية«.  لهذه    
للعامل  يحق  �لوقت:  بعض  �لعمل  �أ -  تية:  �الآ شكال  �الأ حد  �أ �لمرن  �لعمل  عقد  يتخذ  �لمرن  �لعمل  نظام  من   ٤ �لمادة  ٍوفق  ساعات(«.   ٨( �لقانون  هذ�  من   )٥6( �لمادة  في  عليها    
في  �لعمل،  صاحب  مو�فقة  وبعد  �لحق،  فيه  للعامل  يكون  مرنة:  ساعات  ضمن  �لعمل  ب -  بذلك.  تسمح  �لعمل  طبيعة  كانت  ذ�  �إ �لعمل  صاحب  مو�فقة  بعد  �لعمل  ساعات  تخفيض    
ال يقل مجموع عدد ساعات �لعمل �لتي يعملها بشكل يومي عن ساعات �لعمل �لمعتادة للعامل. ج-  ا وبشكل يتو�ءم مع �حتياجات �لعامل على �أ توزيع ساعات �لعمل �لمحددة يوميًّ   

ال   ة، على �أ يام �لعمل �لمعتادة بالمنشاأ يام تقل عن عدد �أ سبوعية على عدد �أ سبوع �لعمل �لمكثف: يكون للعامل فيه �لحق، وبعد مو�فقة صاحب �لعمل، في توزيع ساعات �لعمل �الأ �أ  
حكام    ال تتجاوز �أ شهر محددة من �لسنة على �أ يام �لعمل �لسنوي على �أ حدى عشرة ساعة في �ليوم. د- �لسنة �لمرنة: يحق للعامل، وبعد �التفاق مع صاحب �لعمل، توزيع �أ تتجاوز �إ  

لى تو�جد �لعامل في مكان �لعمل. نجاز �لعمل عن بعد، وذلك بعد مو�فقة صاحب �لعمل، ومن دون �لحاجة �إ �لقانون. هـ- �لعمل عن بعد: يتم فيه �إ  
عمارهم على   طفال ما ال يقل عن خمسة عشر طفاًل ال تزيد �أ - يلتزم صاحب �لعمل �لذي يستخدم عدًد� من �لعمال في مكان و�حد، ولديهم من �الأ تنصُّ �لمادة ٧2 من قانون �لعمل على: �أ  ٤

صحاب �لعمل �الشتر�ك في تهيئة هذ� �لمكان في منطقة جغر�فية و�حدة. ب- للوزير   كثر لرعايتهم، كما يجوز الأ و �أ خمس سنو�ت، بتهيئة مكان مناسب، ويكون في عهدة مربية مؤّهلة �أ  
و محيطها، ضمن تعليمات تصدر لهذه �لغاية. ة �أ مكان صاحب �لعمل تهيئة �لمكان �لمناسب في �لمنشاأ ذ� َتبّين عدم �إ تحديد �لبد�ئل �لمناسبة �إ  

ي تمييز قائم على �لجنس«. جر عن كل عمل ذي قيمة متساوية دون �أ جور على: »�لمساو�ة بين �لعمال في �الأ تنصُّ �لمادة 2 �لخاصة بالتمييز في �الأ   ٥

دنى   جًر� يقّل عن �لحد �الأ لى عامل �أ لف دينار، عن كل حالة يدفع فيها �إ نه ُيعاَقب صاحب �لعمل بغر�مة ال تقل عن خمسمائة دينار، وال تزيد على �أ لى �أ تشير �لمادة ٥3 من قانون �لعمل �إ   6

جر، وُتضاَعف �لعقوبة كلما تكررت �لمخالفة. لى �لحكم للعامل بفرق �الأ ضافًة �إ جر بين �لجنسين للعمل ذي �لقيمة �لمتساوية، وذلك �إ ي تمييز باالأ و عن �أ جور، �أ لالأ  
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مام �للجنة �لقانونية في مجلس �لنو�ب �لتاسع عشر، ويلغي   ردنية لمجلس �لنو�ب مشروع تعديل لقانون �لعمل ُيناَقش �أ قّدمت �لحكومة �الأ  -  ٥

و تقيد فرص تشغيلها، مع ضمان حقها في بيئة عمل خالية من �لتحرش �لجنسي من خالل    ة �أ �لمادَة 6٩ من �لقانون٧ �لتي تقيد عمل �لمر�أ   

لى �لعد�لة، ُتعَفى جميع   ة. ولتسهيل وصول �لنساء �إ لى قائمة �النتهاكات �لتي تتعرض لها �لمر�أ ضافة �لتحّرش �لجنسي �إ تعديل �لمادة 2٩ باإ   

ردن٨. �لدعاوى �لعمالية �لمرفوعة من �لرسوم، وذلك في كل من مصر و�الأ   

ة في تقدير    ردنية لشؤون �لمر�أ ت �للجنة �لوطنية �الأ ظهار تبعاته �القتصادية �لخطيرة، بد�أ ة و�إ جل �لتصدي لظاهرة �لعنف ضد �لمر�أ ومن �أ  -  6

فضل للتكاليف �لمرتبطة   مر �لذي يسهم في َفْهم �أ ة، بالتعاون مع �لهيئات �لحكومية وغير �لحكومية، �الأ �لتكلفة �القتصادية للعنف ضد �لمر�أ   

ة، وتحسين �الستجابة للظاهرة بالتركيز على �لوقاية. و�ستخد�م هذه �لتكلفة    بالوقاية و�لحماية و�لمقاضاة و�لتعويض عن �لعنف ضد �لمر�أ   

سكو�«، تطويًر� وتنفيًذ�   ردنية، بدعم فني من »�إ حصاء�ت �لعامة �الأ جرت د�ئرة �الإ ثير على مستوى �لسياسات. وقد �أ د�ة للتدخل و�لتاأ بوصفها �أ   

ة. ورّكز �لمسح على �لعنف �لزوجي بسبب �نتشار هذ� �لنوع   جل تقدير �لتكلفة �القتصادية للعنف ضد �لمر�أ سرة من �أ لَمْسح على مستوى �الأ   

سري بحسب   على معدل �نتشار للعنف �الأ ا على مستوى محافظة و�حدة، هي �لبلقاء )�أ ردن. وجاء �لمسح تمثيليًّ ة في �الأ من �لعنف ضد �لمر�أ   

صد�رها في �لعام 2022. سرية 201٧-201٨(، هذ� وتجري معالجة �لبيانات �لتي تم �لحصول عليها وسيجري �إ مسح �لسكان و�لصحة �الأ   

شكاله في مكان �لعمل، وبخاصة من رّب   ِمنة خالية من �لعنف و�لتحّرش �لجنسي بكل �أ تتطلب حماية �لعمال و�لعامالت توفير بيئة عمل �آ  -  ٧

در�ج تعريف   ة من سوق �لعمل؛ فهذه �لحماية تتطلب �إ خضاع على �لعامل، ما يشكل تحّدًيا يسهم في خروج �لمر�أ �لعمل �لذي يمارس سلطة �الإ   

نو�عه في �لقانون وفًقا لتعريف ILO في �التفاقية �لمعنية بمناَهضة �لعنف و�لتحرش في عالم �لعمل رقم 1٩0؛ حيث تنصُّ �لمادة   �لتحرش باأ   

و   ذ� �عتدى صاحب �لعمل �أ شعار مع �حتفاظه بحقوقه �لقانونية، �إ تي: »يحق للعامل ترك �لعمل دون �إ ردن على �الآ 2٩ من قانون �لعمل في �الأ   

حكام    شكال �العتد�ء �لجنسي �لمعاَقب عليه بموجب �أ ي شكل من �أ و باأ و ... �أ و بسببه، وذلك بالضرب �أ ثناء �لعمل �أ َمن يمثله عليه في �أ   

ا، وكذلك قانون �لعقوبات �لذي يسمي هذ� �لفعل فعاًل منافًيا للحياء. وفي    �لتشريعات«. ولكن �لمادة لم ُتسمِّ هذ� �لفعل تحرًشا جنسيًّ   

و وّجه   شهر كل َمن عرض فعاًل منافًيا للحياء �أ تي: »ُيعاَقب بالحبس مدًة ال تقل عن 6 �أ تعريف �لفعل �لمنافي للحياء تنصُّ �لمادة 306 على �الآ   

ي وسيلة كانت،   و تلميًحا، باأ شارة تصريًحا �أ و �الإ و �لحركة �أ و �لفعل �أ خالقية على وْجٍه مناٍف للحياء بالقول �أ و قام بحركات غير �أ ي عبار�ت �أ �أ   

و    و حال كان له سلطة شرعية �أ نثى دون رضا«. �أ و �أ كمل 1٨ ذكًر� كان �أ و شخص �أ متى وقع �العتد�ء على: شخص لم يكمل 1٨ من عمره، �أ   

ردنية رقم 201٨/1٧06، �ستندت في فصلها للمميز عن �لعمل بسبب �لتحرش    قانونية عليه مثل رب �لعمل، وفي قر�ر لمحكمة �لتمييز٩ �الأ   

ذ� خالف �لنظام �لد�خلي للمؤسسة بما في   حكام �لمادة )2٨( من قانون �لعمل )�إ حدى زميالته في �لعمل ومخالفته �لنظام �لد�خلي وفًقا الأ باإ   

نذ�ره كتابًة مرتين(. ذلك شروط سالمة �لعمل و�لعمال رغم �إ   

ردن، ُرِفَع �ستثناء عمال    حكام �لقانون، في جميع مو�قعهم، ليتمتعو� بالحماية �الجتماعية في �الأ ولشمول جميع �لعمال في �لخضوع الأ  -  ٨

حكام �لتي يخضع   غلبهم من �لنساء، وبذلك صدر نظام عمال �لزر�عة لسنة 2021 �لذي حدد �الأ ن �أ حكام �لقانون، حيث �إ �لزر�عة من �لخضوع الأ   

وقات �لعمل و�لر�حة و�لتفتيش   لها عمال �لزر�عة و�لعاملون في �لمنازل وُطهاتها وُبْستانييها، وَمن في حكمهم، فتضّمن تنظيم عقود عملهم و�أ   

حكام �لفصل �لثاني من هذ� �لباب    ن ُيستثَنى من تطبيق �أ مور تتعلق باستخد�مهم. وفي مصر، تنصُّ �لمادة ٩٧ من �لقانون على �أ ي �أ و�أ   

مر �لذي ُيوِجب تعديل �لقانون ليشمل هذه �لفئة في �لحماية �الجتماعية. �لعامالت في �لفالحة �لبحتة، �الأ   

وقات �لتي ال يجوز تشغيل �لنساء فيها   عمال �لتي ُيحَظر تشغيل �لنساء فيها. ب- �الأ - �لصناعات و�الأ ي �لجهات �لرسمية �لمختصة: �أ د �لمادُة 6٩ بقر�ر من �لوزير بعد �ستطالع ر�أ تحدِّ  ٧

و�لحاالت �لمستثناة منها.  
ردني. �لمادة 6 من قانون �لعمل �لمصري؛ و�لمادة رقم 13٧ من قانون �لعمل �الأ  ٨

ردن تسمى محكمة �لتمييز، ويسمى �لطاعن بالمميز. ٩  محكمة �لنقض في �الأ
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مومة 3   جازة �الأ ردني �أ سبوًعا. فُيِقّر �لقانون �الأ مومة في معظم �لدول �لعربية، ولكن تختلف �لمدة، �لتي حددتها ILO بـ 1٤ �أ جازة �الأ ُيعَمل باأ  -  ٩

ما    جهاض بعد �لشهر �لسادس، �أ و �إ ى �أ جر في حالة والدة جنين متوفَّ مومة مدفوعة �الأ جازة �أ شهر في �لقطاع �لعام، وللموظفة �لحق في �أ �أ   

شهر    مضت 10 �أ يًضا10. وفي مصر، َوْفق �لمادة ٩1، للعاملة �لتي �أ ق في لبنان �أ سابيع، وهو ما ُيطبَّ مومة 10 �أ جازة �الأ في �لقطاع �لخاص فمدة �أ   

جر �لكامل يشمل �لمدة �لتي تسبق �لوضع و�لتي    جازة َوْضع مدُتها ٩0 يوًما بتعويض مساٍو لالأ كثر، �لحقُّ في �أ و �أ في خدمة صاحب عمل �أ   

نه في يناير من �لعام 2022 و�فق مجلس �لنو�ب في مصر على تعديالت في مشروع قانون �لعمل، منها تعديل �لمادة ٥0 من    ال �أ تليه11. �إ   

شهر تشمل �لمدة �لتي تسبق �لوضع و�لتي تليه،    ربعة �أ جازة َوْضع لمدة �أ مشروع �لقانون بحيث يكون للعاملة �لحق في �لحصول على �أ   

كثر   جازة الأ حو�ل ال تستحق �لعاملة هذه �الأ جر. وفى جميع �الأ ربعين يوًما، مدفوعة �الأ جازة بعد �لوضع عن خمسة و�أ ال تقل مدة هذه �الأ على �أ   

ة �لحامل   بوة يوًما و�حًد�، وخفض ساعات �لعمل �ليومية للمر�أ جازة �أ من ثالث مر�ت طو�ل مدة خدمتها. كما ُيمَنح �لعامل �لذي ُيرَزق بطفل �أ   

ن هذ�    ال �أ ضافية طو�ل مدة �لحمل حتى نهاية، �إ قل �عتباًر� من �لشهر �لسادس للحمل، وال يجوز تشغيلها ساعات عمل �إ ساعة على �الأ   

قر�ره بعد.  �لقانون لم َيستكمل مر�حل �إ   

ثالثًا: الفراغات التشريعية في المواد القانونية المتعلقة بمجال الحق في العمل

لى مو�جهة  ضافة �إ ة، باالإ ول �إصالح مو�د �لقانون �لتي تشكل تمييًز� ضد �لمر�أ يكشف لنا �لنقاش �لسابق عن ضرورة �لعمل على مستويين: �الأ

�لفر�غات �لتشريعية �لمتعلقة بالحق في �لعمل. ونقصد بالفر�غات �لتشريعية ليس �إصالح �لمو�د �لقانونية فقط، لكي تتو�فق مع �اللتز�مات 

ة. ومن هذه  يًضا، و�لتي قد َتتسّبب في خلق بيئة معادية وعنيفة ضد �لمر�أ نما �لمساحات �لتي لم ينظمها �لقانون �أ �إ ردن، و �لدولية �لتي وّقع عليها �الأ

�لمساحات على سبيل �لمثال:

ذ يرتبط د�ئًما باستغالل �لعمالة �لبسيطة �لمستضعفة و�لفقيرة، وبخاصة �لنساء   ضرورة �لنص على منع �لعمل �لقسري في قانون �لعمل، �إ  -  1

و    سباب �قتصادية وقانونية �أ و عدم قدرتها الأ ما لجهلها �أ و�لعامالت في �لمنازل، فهذه �لفئة من �لعمال ال تستطيع �لدفاع عن حقوقها �إ   

و للجرد   ن ُيستثَنى منها ما يتطلبه �لقانون من �لخدمة �لعسكرية �أ �جتماعية مختلفة. و�لعمل �لقسري جزء من جريمة �الّتجار بالبشر؛ على �أ   

لز�مي سنًد� التفاقية منظمة �لعمل �لدولية رقم 2٩ لسنة 1٩30. و �لتشغيل �الإ ... وهكذ�، تخلو �لتشريعات عامًة من تعريف �لعمل �لقسري �أ   

ي مكان يتو�جد فيه �لعمال/�لعامالت بحيث يكونون مشمولين   ضرورة وجود تعريف لـ«عالم �لعمل« يشمل حماية �لعامل من �لمخاطر في �أ  -  2

و   جًر�، �أ ماكن �لعامة و�لخاصة �لمخصصة للعمل، �لتي يتقاضى عليها �لعامل �أ بالحماية �الجتماعية، سو�ء في مكان �لعمل، بما في ذلك �الأ   

و   و �لتدريب �أ و �لسفر �أ ليه، ومتطلبات �لعمل من رحالت �لعمل �أ �إ ثناء �لتنقل من �لعمل و و وجبة، و�أ و �ستر�حة، �أ وقات ساعة �لرضاعة، �أ في �أ   

نه تكنولوجيا �لمعلومات ووسائل �لتو�صل �لمرتبطة بالعمل،    ي تو�صل ُتمكِّ و �أ و �لفعاليات �لمرتبطة بالعمل، �أ نشطة �الجتماعية �أ �الأ   

يه   س عمله، فُتغطِّ ماكن، يجري �عتباره على ر�أ ي مخاطر في هذه �الأ وفي �لسكن �لذي يوفره صاحب �لعمل. ومن ثّم، فعند تعّرض �لعامل الأ   

ضر�ر كافًة �لتي يتعرض لها. و �الأ ض عن �لمخاطر �أ �لحماية �الجتماعية وُيعوَّ   

ة، و�لنموذج على ذلك ما نّصت عليه �لمادة 6٩  لى �لفرص يشكل قيوًد� على عمل �لمر�أ ن �لتمييز في �الستخد�م و�لتمييز في �لوصول �إ در�ك �أ �إ  -  3

ن ُيتَرك لها �لخياُر في نوعية �لعمل   ة في �لعمل وحريتها في �ختيار �لعمل �لمناسب دون �أ ردني12، �لتي تقيد حق �لمر�أ    من قانون �لعمل �الأ

ثناء �لليل، وكذلك �لنصوص �لتي   ة في �ختيار ساعات �لعمل �لتي تناسبها، حتى لو كانت �أ د هذه �لمادة حق �لمر�أ وظروف �لعمل، حيث ُتقيِّ   

عمال �لتي   عمال و�لصناعات، فَوْفق �لمادة �لمذكورة، يصدر �لوزير �لتعليمات �لتي تحدد �لصناعات و�الأ د حقها في �لعمل في بعض �الأ ُتقيِّ   

10 قانون �لعمل �للبناني.

11 قانون �لعمل �لمصري.

12 �نظر/ي �لھامش رقم ٧.



71

فاق التغيير في الفقه والقانون شكاليات واآ ة  في المجتمعات العربية :  اإلإ العنف ضد المراأ

وقات �لتي ال يجوز تشغيل �لنساء فيها و�لحاالت �لمستثناة منها. وذلك يتطلب تعدياًل للقانون، بحيث    يحظر تشغيل �لنساء فيها و�الأ   

ناًثا    �إ ن »يتخذ رّب �لعمل �لتد�بير �لالزمة �لتي تتطلبها طبيعة �لعمل �لليلي، و�لتي تشمل حماية صحة �لعمال ذكوًر� و تنص �لمادة على �أ   

سرية و�الجتماعية، وتوفير فرص �لتقدم �لمهني لهم، وتعويضهم بشكل مناسب بما في ذلك ومساعدتهم على �لوفاء بمسؤولياتهم �الأ    

ا«.    شخاص �لذين يؤّدون عماًل ليليًّ ة �لحامل و�لمرضع و�الأ مومة، من خالل �لتعليمات �لالزمة لحماية �لمر�أ مجال �لسالمة وحماية �الأ   

عمال و�لمناسبات �لتي ال    حو�ل و�الأ صد�ر قر�ر بتحديد �الأ ذ  تنصُّ �لمادة ٨٩ على حق �لوزير �لمختص في �إ وال يختلف �لحال في مصر، �إ   

ن »يصدر �لوزير �لمختص    يجوز فيها تشغيل �لنساء في �لفترة ما بين �لساعة �لسابعة مساء و�لسابعة صباًحا، وتنصُّ �لمادة ٩0 على �أ   

عمال �لتي ال يجوز تشغيل �لنساء فيها«13. وفي لبنان، َيحظـر   عمال �لشاقة وغيرها من �الأ ا و�الأ خالقيًّ و �أ ا �أ عمال �لضارة صحيًّ قر�ًر� بتحديد �الأ   

و في قطاعات �لزر�عة و�لطاقة و�لنقل1٤. وهذ� �الستثناء للنساء   و في �لمصانع، �أ ة �لعمل في مهن معينة، كالتعدين، �أ قانون �لعمل على �لمر�أ   

ا بالشكل �لمطلوب من ناحية، كما يسهم في �ستمر�ر   من �لعمل يشكل عنًفا، ويقلل فرص مشاركتهن في �لقوة �لعاملة وتمكينهن �قتصاديًّ   

سرية تبقى   عالة يقع على �لرجل ومسؤولية �لرعاية �الأ ن عبء �الإ �التجاهات �لمجتمعية �لسائدة على مستوى �لمنطقة �لعربية �لقاضية باأ   

ة. محصورًة في �لمر�أ   

. تستحق �لزوجة �لتي تعمل خارج   تي: »�أ ذ  تنصُّ على �الآ ة، �إ ردن عمل �لمر�أ حو�ل �لشخصية لعام 201٩ في �الأ كما تقيد �لمادة 61 من قانون �الأ  -  ٤

و داللًة. وال يجوز للزوج �لرجوع عن مو�فقته على   ن يو�فق �لزوج على �لعمل صر�حًة �أ ن يكون �لعمل مشروًعا، و�أ �لبيت �لنفقة بشرطين: �أ   

حكام �لدستور   لغاء هذه �لمادة؛ فالحق في �لعمل مكفول بموجب �أ ن يلحق بها ضرًر�«؛ وهو ما يقتضي �إ ال بسبب مشروع، ودون �أ عمل زوجته �إ   

ة،   ل تعدًيا على �لحرية �لشخصية للمر�أ ساسية، وال يجوز ربط هذ� �لحق بمو�فقة �لزوج. كما ُيشكِّ حد �لحقوق �الأ نه �أ و�التفاقيات �لدولية الأ   

ردنيين لتوجيه �القتصاد �لوطني و�لنهوض   ن توفره لالأ ن �لعمل حق لجميع �لمو�طنين، وعلى �لدولة �أ حيث تنصُّ �لمادة 23 من �لدستور على �أ   

حد�ث. ن وضعت �شتر�طات تتعلق بتعيين �لشروط �لخاصة بعمل �لنساء و�الأ به، و�إ   

ليه   شعار �إ و توجيه �إ نهاء خدمة �لعامل �أ نه »ال يجوز لصاحب �لعمل �إ خر، فتنصُّ على �أ ردني قيًد� �آ كما تشكل �لمادة 2٧ من قانون �لعمل �الأ  -  ٥

مومة«؛ لذلك من �لضروري    جازة �الأ و خالل �أ ة �لعاملة �لحامل �بتد�ء من �لشهر �لسادس من حملها �أ نهاء خدمته في حاالت، منها �لمر�أ باإ   

ال يقتصر هذ� �لمنع على �لشهر �لسادس فقط   خر�جها من سوق �لعمل تعديُل �لمادة على �أ ة �لعاملة وتضييق نطاق حاالت �إ لزيادة حماية �لمر�أ  

جازة �لَوْضع. ثناء �أ يًضا. وفي مصر، حظرت �لمادة ٩2 من قانون �لعمل على صاحب �لعمل فصل �لعاملة �أ نما لكل فترة �لحمل �أ �إ و  

جازة   كثر �لحق في �لحصول على �أ و �أ ة �لتي تعمل في مؤسسة تستخدم عشرة عمال �أ ن »للمر�أ ردني في �لمادة 6٧ على �أ َنصَّ قانون �لعمل �الأ  -  6

ن يستفيد كل   جدى �أ ن �الأ ة؛ على حين �أ مر �لذي يعّزز حصر دور �لرعاية في �لمر�أ طفالها«، �الأ جر لمدة ال تزيد على سنة للتفرغ لتربية �أ دون �أ   

جازة و�لدية   نثى، في مؤسسة تستخدم عدًد� من �لعمال، �لحصول على �إ و �أ جازة، بحيث يحق للعامل، ذكًر� كان �أ من �لنساء و�لرجال من هذه �الأ   

جازة، ومن ثّم ضمان   عمالهم بعد �نتهاء �الأ لى �أ طفالهم، ويحق لهم �لرجوع �إ جر، لمدة ال تزيد على سنة للتفرغ لتربية �أ بناء من دون �أ لرعاية �الأ   

ة   سرة. ويمثل تقييُد هذ� �لحق وَوْقفه على �لمر�أ ة و�لرجل َوْفق ما تقتضيه مصلحة �الأ سرية بين �لمر�أ حصة متساوية من �لعمل و�لمسؤوليات �الأ   

سرية، عائًقا في سبيل تقاسم �لمسؤوليات    ة عبء �لرعاية �الأ من دون �لرجل، بداًل من تعديل �التجاهات �الجتماعية �لتي تلقي على �لمر�أ   

لى �لمزيد و�لمزيد من �لعمل لينهضا   ن كال �لو�لدين في حاجة �إ لى �أ سرية وتحقيق مساو�ة حقيقية في فرص �لعمل، بل يشير و�قع �لحال �إ �الأ   

سرة. بمسؤولية �الأ   

13 قانون �لعمل �لمصري. 

1٤ قانون �لعمل �للبناني.
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بحثت �لمادة 2٤ من نظام �لخدمة �لمدنية في �ستحقاق �لعالوة �لعائلية، وحصرت �ستحقاقها في �لموظف �لمتزوج، بما في ذلك �لموظف    -  ٧

و    ذ� كان زوجها ُمقعًد�، �أ ن ُتدَفع �لعالوة �لعائلية لها �إ ما �لموظفة فتقيد باأ عمارهم على 1٨سنة. �أ والد ال تزيد �أ ذ� كان له �أ ق �إ رمل و�لمطلَّ �الأ   

عمارهم ال تزيد على 1٨ سنة. والدها وكانت �أ و مطلقة ال تتقاضى نفقًة شرعية عن �أ والدها، �أ كانت عائلة الأ   

خاتمة

ا  ا، وحقًّ ا دستوريًّ ة في �لعمل بوصفه حقًّ طار �لتشريعي �لذي ينظم حق �لمر�أ ردن بوصفه نموذًجا لالإ لقد حاول هذ� �لفصل مناقشة قانون �لعمل في �الأ

ز ضدهم،  و ُتميِّ تكفله �التفاقيات و�لمو�ثيق �لدولية. و�تضح من �لنقاش ضرورة �لعمل على تطوير عدد من �لمو�د �لتي ال تقدم حماية كافية للنساء، �أ

ي محاولة لتنظيم عمل �لنساء في  لى ضرورة �لعمل على تغطية �لفر�غات �لتشريعية �لتي تغيب عنها �أ ضافة �إ و �المتياز�ت، باالإ جور �أ سو�ء في �الأ

�لمجاالت �لعامة.

وضاع �لنساء في �لدول �لعربية، فكما ظهر  نه حالة �ستثنائية بالمفارقة الأ ردن على �أ لى حالة �لقانون في �الأ وبطبيعة �لحال، ال يمكن �لنظر �إ

هناك تشابهات مع �لحالة �لمصرية و�لحالة �للبنانية وغيرهما من حاالت لم يتسع �لمجال لمناقشتها. ويظل من �لمسكوت عنه في �لخطاب 

و  جر �أ ي �أ حياًنا �لوحيد، وال يتلقين عنها �أ ساسي، و�أ جر �لتي تضطلع �لنساء بعبئها �الأ عمال �لرعاية غير مدفوعة �الأ لة �أ �لتشريعي �لعربي مساأ

عمال �لرعاية غير �لمدفوعة جزًء� مهماًل من �لحسابات �القتصادية للدول  تعويض مادي. فاالتجاهات �القتصادية �لحديثة تنحو في �تجاه �عتبار �أ

طر�ف �لعائلة  شكال �لعد�لة لكل �أ حد �أ عادة �لنظر فيها وتقييمها بشكل عادل يزيد في ثروة �لمجتمع و�لدولة، ويحقق �أ  و�لمجتمعات؛ و�لو�جب �إ

نساًء ورجااًل.

مراجع

�تفاقيات منظمة �لعمل �لدولية:  -

جر لدي لدى تساوي قيمة �لعمل. �التفاقية )رقم 100( �لخاصة بمساو�ة �لعمال و�لعامالت في �الأ  -  1  

�التفاقية )رقم 111( �لخاصة بالتمييز في مجال �الستخد�م و�لمهنة.  -  2  

ن �لقضاء على �لعنف و�لتحرش في عالم �لعمل رقم 1٩0. �تفاقية بشاأ  -  3  

و �لعمل �لجبري.  ن �لسخرة �أ �التفاقية رقم 2٩ لعام 1٩30 بشاأ  -  ٤  

ردني وتعديالته لعام 1٩٥2.  �لدستور �الأ  -

�لمحكمة �لدستورية، قر�ر �لتفسير رقم 1 لسنة 2020. )منشور�ت قسطاس(.  -

حو�ل �لشخصية رقم 1٥ لسنة 201٩. قانون �الأ  -

حو�ل �لمدنية وتعديالته رقم ٩ لسنة 2001. حو�ل �الأ قانون �الأ  -

قانون �لعقوبات وتعديالته رقم 16 لسنة 1٩60.  -

ردني وتعديالته رقم ٨ لسنة 1٩66. قانون �لعمل �الأ  -

قانون �لعمل �للبناني.  -

قانون �لعمل �لمصري.  -

قانون منع �الّتجار بالبشر رقم ٩ لسنة 200٩ وتعديالته.   -

ردنية رقم 201٨/1٧06 )منشور�ت قسطاس(. قر�ر محكمة �لتمييز �الأ  -

نظام �لخدمة �لمدنية رقم ٩ لسنة 2020.  -

نظام عمال �لزر�عة عام 2021.  -
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مقدمة

عالم �لمختلفة تسهم  لينا عبر وسائل �الإ خبار و�لمعلومات �لتي تصل �إ ا، في �لدول و�لمجتمعات كافًة، فكل �الأ ا، عالميًّ عالم دوًر� مهمًّ يلعب �الإ

عالم �لسمعية و�لمرئية  فكارنا ومو�قفنا تجاه هذه �لقضايا. وقد �ختلفت وسائل �الإ ي �لعام تجاه قضايا بعينها، ومن ثّم تتشكل �أ في تعبئة �لر�أ

شكالها كافًة،  عالم باأ لكترونية. وتقوم وسائل �الإ خيًر� �لمو�قع �الإ و�لمقروءة، وتعّددت، لتشمل �لصحف و�لمجالت و�لتلفزيون و�لر�ديو و�لسينما، و�أ

ال. ومثلما  ساس �لترفيه ليس �إ � غرُضها �الأ حياًنا ما تقدم مو�دًّ لى مسار محدد، و�أ وعي �لفرد، حيث تقدم له ما يسهم في تثقيفه وتوجيهه �إ بصياغة  

لى �نحر�فات وتشّوهات  ئ قد يؤدي �إ ن يسهم في تشكيل شخصيته على نحو سيِّ يًضا �أ يجابي، فمن �لممكن �أ عالم بتثقيف �لفرد على نحو �إ �الإ يقوم  

فكاره1. ر�ئه و�أ في �آ

فالم �لعربية  عالم �لمرئية، وبخاصة �لسينما، من خالل �لتركيز على عدد من �الأ ة في وسائل �الإ ويناقش هذ� �لفصل تمثيالت �لعنف ضد �لمر�أ

ط  فات وو�قعهن في �لعالم �لعربي، �لتي ُسلِّ ة. كما يناقش عدًد� من قصص �لنساء �لُمعنَّ و غير مباشر، �لعنف ضد �لمر�أ �لتي ناقشت، بشكل مباشر �أ

بعاد �لوعي �لمجتمعي تجاه قضايا �لعنف وحدود �لتغيير �لحادث  لى َفْهم �أ لكترونية. ونهدف من هذ� �لنقاش �إ عالم �الإ �لضوء عليها في وسائل �الإ

نتيجة تو�تر �لحديث عن تمثيالت �لعنف تلك.

تمثيالت العنف في السينما

دو�ت قد تساعد  ة، في عام 201٨، كتيًبا يتضمن مجموعة �أ مم �لمتحدة للمر�أ سها هيئة �الأ مت عدُة مؤسسات، وعلى ر�أ عالم �لمرئي، قدَّ همية �الإ والأ

ساليب �لتحليل هما �لكمي  عالم �لعربي وتقييمه. ويشمل هذ� �لرصد نوعين من �أ طار عملي لرصد كيفية تمثيل �لرجال و�لنساء في �الإ في وضع �إ

ة في مشاهد معينة، على سبيل �لمثال �لمشاهد �لتي تتعّرض  َلْت فيها �لمر�أ و�لكيفي. �لرصد �لكمي يشمل �لبيانات �لخاصة بعدد �لمر�ت �لتي ُمثِّ

ما �لرصد �لكيفي فهو تحليل �لرسائل  مثلة. �أ دو�ًر� في مر�كز قيادية، وغيرها من �الأ عد�د �لنساء �لالتي يلعبن �أ و �أ فيها �لنساء للعنف �لمنزلي، �أ

نتاج  دو�ت �لرصد في رفع �لوعي لدى �لقائمين في مجال �الإ �لضمنية و�لقيم و�لمو�قف �لتي تنعكس في �لمحتوى �لفني. وسيسهم �ستعمال �أ

ة   عمال فنية ُتر�عي حقوق �لمر�أ عد�د �لمحتوى �لفني وقبل عرضه للجمهور، ومن ثّم تقديم �أ عالمي حول ما يجب وضعه في �لحسبان عند �إ �الإ

و�لنوع �الجتماعي2.

لقر�ءة �لمقال بالكامل، يرجى زيارة هذ� �لر�بط: موقع �اللوكه �لثقافية، 3 يناير 201٧.   1

   https://www.alukah.net/culture/0/111018/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%  
D9%88%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A  

/A%D9%85%D8%B9  
ة، يونيو 201٨. مم �لمتحدة للمر�أ عد�د مؤسسة)ATC(  Ahead of the Curve لصالح هيئة �الأ عالمي، �إ دو�ت �لرصد �الإ عالمي ُير�عي �لنوع �الجتماعي: �أ نحو محتوى �إ  2

�أسماء رمزي، رضوى طارق 

تمثيالت �لعنف ضد �لمر�أة بين �لسينما و�لو�قع �لمعيش

)6(
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عالم في تعزيز بعض �لصور �لنمطية �لتي تنعكس- من ثّم- على  عالمي وتقييمه من �لدور �لكبير �لذي يلعبه �الإ همية رصد �لمحتوى �الإ وتنبع �أ

مر مقبول،  ن هذ� �أ فر�د، وتتكون منها �لثقافة �لمجتمعية. فعلى سبيل �لمثال، �نتشار مشاهد عنف �لرجال ضد �لنساء يعطي �نطباًعا باأ سلوكيات �الأ

ساءة  ل �الإ ن عليهن تقبُّ عماُل رسائَل سلبية للنساء باأ و رفض مجتمعي. وتعطي تلك �الأ جر�ء قانوني �أ ي �إ ذ� كان هذ� �لعنف ال يعقبه �أ وبخاصة �إ

فعال �لتحرش  ظهار �أ ال وهي �إ عمال �لفنية، �أ خرى تنشرها وُتبرزها بعض �الأ خر لفكرة �أ سرة. وهناك مثال �آ و�لعنف بد�فع ما ُيسّمى �لحفاظ على كيان �الأ

مر سلبي للغاية. وال ينعكس هذ� على تشجيع ثقافة �لتحرش  نها مجرد مغازلة ال ضرر منها تتقّبلها �لنساء وَتسعد بها، وذلك في �لو�قع �أ �لجنسي وكاأ

فكار �لخاطئة كذلك، وجرى رصدها،  يًضا. ومن �الأ نما على �ستنكار رفض �لفتيات لهذ� �لفعل و�لهجوم على َمن تحاول �لتصدي له، �أ �إ فحسب، و

ذ� حدث �التصال  شكال �لعنف �إ حد �أ ن �الغتصاب �لزوجي هو �أ طار �لزو�ج، على �لرغم من �أ نه ال يوجد ما ُيسّمى �الغتصاب ما د�م قد حدث في �إ �أ

ثناء فترة كتابته  عالمي �لذي ُير�عي �لنوع �الجتماعي في معالجة �لمحتوى �لفني �أ تي دور �لرصد �الإ �لجنسي من دون رضاء �لطرفين. ومن هنا، ياأ

بر�ز �لشخصيات  مًر� غير مقبول، مع �إ طار كونه �أ ن يتم ذلك في �إ ا، يجب مر�عاة �أ سريًّ عد�ده. فعلى سبيل �لمثال، عند تصوير مشهد يتضمن عنًفا �أ و�إ

�لتي ترفض هذ� �لنوع من �لعنف وتو�جهه بشكل و�ضح وصريح3.

نها �لكيان �لمقهور و�لمغلوب  ة على �أ عمال صّورت �لمر�أ عمال �لدر�مية �لسينمائية كافًة، فبعض �الأ ة في �الأ بد�يًة، ال توجد صورة موّحدة للمر�أ

خرى طموحات  عمال �الأ برزت بعض �الأ «، و«�حكي يا شهرز�د«. و�أ ريد حالًّ يها �لقانون«، و«�أ فالم: »�لحر�م«، و«�لقاهرة 30« و«عفًو� �أ مره، مثل �أ على �أ

نها في مشو�ر �لسعي تو�جه معّوقات من �لمجتمع �لذكوري �لذي ال يدعم هذ�  ال �أ ثبات ذ�تها في �لمجالين �لعلمي و�لعملي، �إ ة وسعيها نحو �إ �لمر�أ

فالم  يناه في �أ عمال �لرعاية، وهو ما ر�أ ن يقتصر على �لمنزل و�أ ة في �لنهاية يجب �أ ن دور �لمر�أ حيان، بحجة �أ نه في بعض �الأ �لطموح، بل يقلل من شاأ

مثل: »للرجال فقط« و«تيمور وشفيقة«٤.

ة فيما  و غير مباشر �لعنف ضد �لمر�أ خرى، ناقشت بشكل مباشر �أ فالم، من مصر وبالد عربية �أ وسنتناول في �لصفحات �لقادمة عدًد� من �الأ

فالم �لمقاومة«. كما  ن نطلق عليه »�أ حو�ل �لشخصية، وقضايا �لعنف �لجنسي كالتحرش و�لختان وجر�ئم �لعنف �لزوجي، ونختم بما يمكن �أ يتعلق باالأ

فالم. سنسلط �لضوء على �لتحوالت �لقانونية �لتي �رتبطت بسياق ظهور بعض تلك �الأ

اأوأًل: األأفالم التي تناولت قضايا األأحوال الشخصية

فضل مئة فيلم في تاريخ �لسينما �لمصرية َوْفًقا  « �لذي ُعِرَض عام 1٩٧٥، و�لذي ُيعدُّ من �أ ريد حالًّ فالم �لمصرية، في هذ� �لصدد، فيلم »�أ شهر �الأ من �أ

حد�ُث تغيير في قو�نين  لى هذ� �لفيلم �إ جري ضمن فعاليات مهرجان �لقاهرة �لسينمائي �لدولي عام 1٩٩6 في دورته �لعشرين. وُينَسب �إ الستفتاء �أُ

حو�ل �لشخصية �لخاصة بالطالق في مصر. �الأ

هم �لثغر�ت �لتي  ربع سنو�ت للحصول على �لطالق من زوجها �لذي �ستحالت �لمعيشة معه، و�أ �ستعرض �لفيلم قصة �لبطلة ورحلتها لمدة �أ

نذ�ك، و�لتي كانت تجبر �لنساء على قضاء سنو�ت طويلة في �لمحاكم قبل �لحصول على حكم بالطالق. وُيعدُّ  حو�ل �لشخصية �آ يتضمنها قانون �الأ

حد �لمشاهد عندما �ستشهدت بطلة �لفيلم )�لفنانة فاتن حمامة( بموقف �لرسول  لى حكم »�لُخْلع«، وذلك في �أ فالم �لتي تطّرقت �إ و�ئل �الأ �لفيلم من �أ

مر  خالق و�لدين ولكنها ال تريد �لعيش معه، وهنا �أ نه ال خالف عليه من ناحية �الأ ه عليه وسلم، عندما جاءت له سيدة تشهد لزوجها باأ صلى ال�ل

ه عليه وسلم بتطليقها من زوجها٥. �لرسول صلى ال�ل

�نظر/ي �لمرجع �لسابق.  3

هر�م للدر�سات �لسياسية و�الستر�تيجية، مايو 2021. ة في �لخطابين �لسينمائي و�لتلفزيوني، مجلة �لملف �لمصري �لعدد ٨1، مركز �الأ مريم وحيد، �لعنف ضد �لمر�أ  ٤

https://www.elbalad.news/1344481 .لقر�ءة �لمقال بالكامل، �نظر/ي موقع صدى �لبلد  ٥
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ذ� كانت ال تعمل، مشهد �لفنانة  ة بعد �لطالق، وبخاصة �إ برزت �لظلَم �لذي تتعّرض له �لمر�أ «، و�أ ريد حالًّ ومن �لمشاهد �لمؤثرة �لتي تضمنها فيلم »�أ

جل �لتقدم  مينة رزق �لتي ظهرت في �لمحكمة تشكو من تخّلي زوجها عنها بعد زو�ج �ستمر لمدة ثالثين عاًما، وقفت فيها بجو�ره، وساندته من �أ �أ

خر في هذ� �لكتاب حول حق �لَكّد و�لّسعاية �لذي  ي حقوق بعد �لطالق6، وهو ما سبقت مناقشته في فصل �آ ن لها �أ ن �لقانون لم يؤمِّ ال �أ في عمله، �إ

ة في �لعصر �لحالي. همية تطبيقه وتشريعه بالقو�نين لضمان حقوق �لمر�أ لكترونية، ويبرز �أ ا، في عام 2022، عبر منّصته �الإ ليه حاليًّ زهر يتطّرق �إ بد�أ �الأ

ثر خالف معه،  نذ�ر بالطاعة« عام 1٩٩3، حيث تتورط �لبطلة في عالقة زو�ج ُعْرفي مع حبيبها، ثم َتقطع عالقتها به �إ خر، يظهر فيلم »�إ وفي سياق �آ

سرتها بسبب عالقتها بالبطل، فضاًل  حد�ث وتظهر مستويات من �لعنف �لجسدي تتعّرض لها �لبطلة من جانب �أ خر، لتتطور �الأ وُتخَطب لشخص �آ

شكال  ول و�لخطيب �لحالي على �لسو�ء. وفي �لنهاية، تدفع �لبطلة �لثمن بتعّرضها لكل �أ شكال عنف وتهديد من �لحبيب �الأ عما تتعّرض له من �أ

�لعنف �لجسدي من و�لديها ومحاولة �غتصابها من خطيبها.

ثير�ت  لى مناقشة تاأ فالم �لتي تهدف �إ خر من �الأ نتاج منظمة سورد عام 2011 لتطرح شكاًل �آ تي تجربة �لفيلم �لسود�ني �لوثائقي »عديلة« من �إ وتاأ

دنى  حو�ل �لشخصية في حياة �لنساء وتعّرضهن للعنف. فيطرح هذ� �لفيلم �لوثائقي عدة قضايا، منها: ضرورة وضع معيار قانوني للحد �الأ قانون �الأ

مام �لمحاكم �لسود�نية مع قصور �لتحريات؛ تفّشي ظاهرة زو�ج �لقاصر�ت نتيجة �لصعوبات �القتصادية  للنفقة في ظل تز�يد دعاوى �لنفقة �أ

ن تكون   ثار �لمترتبة على حق �لزوج �لمنفرد في �لطالق، و�لمطالبة باأ لى �الآ ضافة �إ و�لثغر�ت �لقانونية �لتي تسمح بزو�ج �لصغيرة. وذلك باالإ

ة و�لرجل  ساس حق للمر�أ ن �لطالق هو في �الأ ر�دة �لزوج �لمنفردة، على �عتبار �أ جعة في �لطالق بناًء على طلب �لزوج ومو�فقة �لزوجة، وليس باإ �لرَّ

على �لسو�ء.

حد�ث �لفيلم قبل �ستقالل تونس  ة �لتونسية. تدور �أ ويرصد �لفيلم �لتونسي »�لجايدة« عام 201٧ فترة خمسينيات �لقرن �لعشرين و�نفتاح �لمر�أ

لى ما ُيسّمى »د�ر  حو�ل �لشخصية، حيث يتناول قصص نساء تونسيات يتعّرضن للقهر من رجالهن، فيرسلهن �لقاضي �لشرعي �إ صد�ر مجلة �الأ و�إ

ٌة ُيطَلق على وظيفتها �سم »�لجايدة«. د�رة ذلك �لبيت �مر�أ جو�د«، وهي د�ر ُتوَضع فيها �لنساء للتهذيب من وجهة نظر �لمجتمع، وتتولى �إ

ثانيًا: قضايا العنف الجنسي )التحّرش والختان(

ة وصّحتها، لما له من  نو�ع �لعنف ضد �لنساء و�لفتيات، فهو نوع من �لعنف يهدد سالمة �لمر�أ شد �أ حد �أ ناث ليصور �أ تي ختان �الإ خر، ياأ وعلى صعيد �آ

مر�ض �لنساء و�لتوليد في عام 1٩٩٤،  قّرت �لجمعية �لعالمية التحاد �أ ثبتت �لعديد من �لدر�سات �لطبية، وكما �أ ضر�ر بدنية ونفسية و�جتماعية كما �أ �أ

ناث في كل  د�نت منظمة �لصحة �لعالمية ختان �الإ نسان. كذلك �أ نه �عتد�ء على حقوق �الإ ناث، ووصفته باأ د�نت فيه ختان �الإ صدرت بياًنا �أ حيث �أ

ساس، بعاد�ت وموروثات �جتماعية خاطئة ال  ناث، في �الأ لى تجريمه بنصوص قانونية٧. ويرتبط ختان �الإ مؤتمر�تها �لدولية، ودعت جميع �لدول �إ

سالمي. عالقة لها بالدين �الإ

نه  ال �أ نساني، �إ م هذ� �لسلوك و�العتد�ء �الإ صدرت تشريعات ُتجرِّ سالمية �لتي �أ ن هناك �لعديد من �لدول �لعربية و�الإ لى �أ شارة، هنا، �إ وتجب �الإ

ناث، وبخاصة مع وجود بعض �لتشريعات �لمتو�ضعة �لتي تنطوي على  حتى وقتنا هذ� ال تز�ل توجد محاوالت تعمل على �ستمر�ر ممارسة ختان �الإ

للمزيد يرجى زيارة موقع مصر 360. 6 مارس 2021.   6

   %/https://masr360.net/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%88%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86  
D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A  

  7%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%  
    /85%D9%86-%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2%D8%A9  

ة. �لطبعة �لثانية. 2013. صد�ر �لمجلس �لقومي للمر�أ مول(. �إ لماأ ة )�أ فتوح �لشاذلي. مكافحة �لقانون �لمصري للعنف و�لتمييز ضد �لمر�أ  ٧
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ن، قد يمنح �لقاضي �لمساحة �لتقديرية  �ستثناء�ت وتبيح هذ� �لسلوك في حاالت �لضرورة. فغياب وجود نص صريح، من دون �ستثناء في هذ� �لشاأ

ن تستمر �لجهود لحسم تلك �لقضية بنص صريح ال َيدُع مجااًل للشك في تجريم  و مجرد دفع غر�مة. لذلك، يجب �أ و�الختيار بين �لحكم بالحبس �أ

ن يتضمن نص �لقانون لفظ »ختان«،  ا. كما يجب �أ و شخًصا عاديًّ صحاب �لمهن �لطبية �أ جر�ء عملية �لختان وتشديد عقابه، سو�ء كان ِمن �أ َمن يقوم باإ

و يتورط فيه، من �لعقاب. مر، �أ و »قتل خاطئ«، وذلك حتى ال يفلت َمن يقوم بهذ� �الأ خرى مثل »جرح عمدي« �أ ليه بكلمات �أ بحيث ال ُيشار �إ

ض صحتهن �لجنسية للكثير  فالم حاولت معالجة هذه �لظاهرة �لتي تهدد حياة �لكثير من �لفتيات، وُتعرِّ عو�م �لماضية، ظهرت عدة �أ وخالل �الأ

ة  مم �لمتحدة للمر�أ فالم، فيلم �لدر�ما �لمصري »بين بحرين« �لذي ُعِرَض عام 201٩، وكان نتيجة تعاون مشترك بين هيئة �الأ من �لتحديات. ومن هذه �الأ

لى  جر�ء عملية »ختان« البنته �لكبرى �لتي ينتهي بها �لحال �إ ب على �إ ة. يتناول �لفيلم �لضغط �لمجتمعي �لذي يجبر �الأ و�لمجلس �لقومي للمر�أ

ن �لكثير�ت من  مر �لذي يوضح �أ جر�ء �لعملية من �لجدة، �الأ صر�ر �لشديد على �إ مفارقة �لحياة بعد نزيف شديد نتيجة عملية �لختان. وقد جاء �الإ

جر�ء هذ� �لفعل �لمؤذي. �لنساء يسهمن في �ستمر�ر تلك �لظاهرة �لسلبية على �لرغم من در�يتهن بمدى �لمعاناة و�لخطورة �لتي قد تنتج عن �إ

لى  �إ و �لخاصة. و شكال �لعنف �لذي تتعّرض له �لنساء و�لفتيات، سو�ء في د�خل �لمجاالت �لعامة �أ كثر �أ وُيعدُّ �لتحّرش �لجنسي و�حًد� من �أ

نِتج عام 2010، و�لذي قّدم قصًصا و�قعية لمعاناة �لنساء و�لفتيات مع هذ�  وقت قريب، كان من �لقضايا �لمسكوت عنها حتى ظهر فيلم »6٧٨« �لذي �أُ

نفسهن ضد هذه �لظاهرة، وبخاصة في ظل عدم وجود  ر بها �لنساء و�لفتيات ميكانزمات للدفاع عن �أ �لنوع من �لعنف، و�لطرق �لمختلفة �لتي ُتطوِّ

و �ستعمال لمصطلح »�لتحّرش  نذ�ك. فقبل عرض �لفيلم، لم يكن هناك في �لقانون �لمصري نصٌّ صريح �أ و سياق مجتمعي يحميهن �آ طار قانوني �أ �إ

خرى مثل: َهْتك �لعرض، و�لسّب �لعلني، و�لفعل �لفاضح �لعلني،  �لجنسي«، بل كان يندرج ذلك �لسلوك تحت قانون �لعقوبات �لخاصة بنصوص �أ

و�لتعّرض لشخص على وجٍه يخدش �لحياء٨.

صبح متد�واًل  كثر شيوًعا، و�أ صبح �لمصطلح �أ نه بعد عرض �لفيلم �لذي تناول قضية �لتحّرش �لجنسي بشكل مباشر وصريح، �أ ويمكن �لقول �إ

لى  ّدى يقيًنا �إ مر �لذي �أ عالمية �لتي تتناول موضوعات تناقش تلك �لقضية من �لزو�يا �لقانونية و�الجتماعية كافًة، �الأ في �لكثير من �لبر�مج �الإ

ت �لمحاوالت  ي تحليالت. وبد�أ حد�ث تغيير�ت في �لقانون حتى ينال مرتكب هذ� �لسلوك عقابه دون �أ همية �لضغط الإ زيادة �لوعي لدى �لعاّمة باأ

فعال �لخادشة  ن ظل يعالج لوقت طويل بوصفه فعاًل من �الأ ًما في �لقانون في عام 201٤، بعد �أ ولى لذكر �لتحّرش �لجنسي بوصفه لفًظا وفعاًل مجرَّ �الأ

صد�ر  ن قام �لرئيس �لسيسي باإ لى �أ د�ب �لعامة. وتطورت تشريعات تجريم �لتحّرش �لجنسي بتشديد �لعقوبات في عام 2016، �إ و �لمنافية لالآ للحياء �أ

�لقانون رقم 1٤1 لسنة 2021 بتعديل قانون �لعقوبات لمو�جهة �لتحّرش �لجنسي، حيث تنصُّ �لتعديالت على عقوبة �لمتحّرش بمدة ال تقل عن سنتين 

باحية، سو�ء  و �إ و تلميحات جنسية �أ يحاء�ت �أ و �إ مور �أ تيان �أ و مطروق باإ و خاص �أ ربع سنو�ت لكل َمن »تعّرض للغير في مكان عام �أ وال تتجاوز �أ

شغال  لى �الأ لكترونية«. وقد تصل �لعقوبات �إ ي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل �لتو�صل �لسلكية و�لالسلكية و�الإ و بالفعل، باأ و بالقول �أ شارة، �أ باالإ

ش به. و والية على �لمتحرَّ و كان �لمتحّرش صاحب سلطة �أ ذ� �قترن بالتحّرش ممارسة عنف، �أ عد�م، �إ و �الإ �لشاقة �لمؤبدة �أ

فالم �لتونسية فيلم »صمت �لقصور« عام 1٩٩٤، �لذي فاز بجائزة �لكامير� �لذهبية في مهرجان كان عام 1٩٩٤، وحصل على �لمرتبة  هم �الأ ومن �أ

ة في دورته �لخامسة عام 2021.  سو�ن �لدولي لسينما �لمر�أ ة في تاريخ �لسينما �لعربية، وذلك َوْفًقا لمهرجان �أ فضل 100 فيلم للمر�أ ولى في �ستفتاء �أ �الأ

كثر  ثيًر�، حتى بعد مرور �أ فالم تاأ كثر �الأ فضل فيلم عربي حسب �ستفتاء مهرجان دبي �لسينمائي عام 2013. وال يز�ل من �أ كما �حتل �لمرتبة �لخامسة الأ

نتاجه. من ربع قرن على �إ

نهن مجرد وعاء  لى �لنساء على �أ يًضا �لعقلية �لقديمة �لتي تنظر �إ حد �لقصور، في قلب �لمدينة �لقديمة �لتي تمثل �أ حد�ث �لفيلم د�خل �أ تدور �أ

ثناء �لعالقة �لجنسية. ويؤكد �لفيلم �لنظرة �لمجتمعية �لتي ترى في �لفتيات  يستمتع به سادة �لقصر ويطلبون منهن �لطاعة �لتامة، وبخاصة �أ

�نظر/ي �لمرجع �لسابق.  ٨
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ن تكرر �لحياة  قل منزلًة، فتستحضر هذه �لنظرة وظائف بيولوجية كالحيض، للداللة على هذ� �لنقص. بطلة �لفيلم فتاة مر�هقة ترفض �أ و�لنساء كائنات �أ

ن كبرت  سو�ر �لقصر �لتي ضاقت عليها، وبخاصة بعد �أ �لتي عاشتها و�لدتها؛ ومن هنا ينشاأ د�خل �لفتاة �لصر�ع �لد�خلي و�لخارجي لكي تتحرر من �أ

ة هي �لتي تتحكم في حياتها. صبحت �لنظرة �لدونية �لر�سخة نحو �لمر�أ ولم َتعد طفلة، و�أ

ثالثًا: قضايا العنف الزوجي

ن �لقانون  خالص و�جب على كال �لطرفين في �لعالقة �لزوجية، يلزمهما مًعا. ولكننا نجد في �لو�قع �لمعيش �أ ن �لوفاء و�الإ ن نوضح �أ بد�يًة، يجب �أ

ذ� كان  ي عقاب من �لناحية �لقانونية، وبخاصة �إ ق عليه �أ ذ� �قترف �لزوج جريمة �لزنا ال ُيطبَّ لى �لزوج، فاإ �لمصري لم يعترف بهذ� �لو�جب بالنسبة �إ

و خارجه(،  ذ� �قترفت �لجريمة نفسها )د�خل منزل �لزوجية �أ ة �لمتزوجة، �لتي �إ �رتكاب فاحشة �لزنا خارج منزل �لزوجية. وذلك على عكس حال �لمر�أ

ذ� ثبت على �لزوج �قتر�ف  يًضا، من منطلق �لتمييز في �لعقوبة �لمقّررة، فاإ لى سنتين. وعلى �لنقيض �أ ن �لقانون يعاقبها بالحبس مدًة قد تصل �إ فاإ

قصى٩. شهر بحد �أ ن عقوبته ال تزيد عادًة عن ستة �أ جريمة �لزنا في منزل �لزوجية، فاإ

ر �لبطل لزوجته مكيدة  ياه لصالح �لبطل �لذكر، حيث يدبِّ نِتج عام 2006 هذ� �لمنطق غير �لعادل مستثمًر� �إ وُيظِهر فيلم »خيانة مشروعة« �لذي �أُ

�أ من جريمة  لى هذ� �لمنطق �لقانوني غير �لعادل، ال ُيحاَسب �لزوج وُيبرَّ س بجريمة زنا، حتى يقتلها هي وَمن معها. و�ستناًد� �إ تجعلها في حالة تلبُّ

ذ يحّل له قتلها  س بالزنا، �إ ن �لمادة 23٧ من قانون �لعقوبات �لمصري تنصُّ على تخفيف عقوبة �لزوج �لذي يضبط زوجته في حالة تلبُّ �لقتل، الأ

فعاله. و�ستمر�ًر�  هي وَمن معها، بحجة �لحالة �لنفسية �لتي يكون عليها �لزوج في تلك �للحظة من غضب عارم و�ستفز�ز يجعله غير مسيطر على �أ

ن هذ� �لتفسير �لخاص بالحالة �لنفسية ال َيعتّد به �لقانون في حالة �لزوجة �لتي قد َتتفاَجاأ بزوجها في حالة  للخلل في �لمنطق �لقانوني، نجد �أ

ن حدث  ي رّد فعل؛ و�إ ن تتقبله وتتحمله دون �أ و تنفعل من هذ� �لموقف، وعليها �أ ن تغضب �أ ة ليس من حقها �أ ن �لمر�أ خرى، وكاأ ة �أ س بالزنا مع �مر�أ تلبُّ

لى �لسجن �لمؤبد و�لمشدد. ن تتحمل عقوبة �لقتل �لَعْمد �لتي قد تصل �إ و�نفعلت ولم تستطع �لسيطرة على نفسها وقتلته وَمن معه، فعليها �أ

رض �لو�قع، �لتي ربما لم ُيكَشف عنها حتى وقت كتابة تلك �لكلمات، و�ستطاع  مثلة كثيرة على تلك �لحو�دث في �أ وتمتلئ صفحات �لجر�ئد باأ

ن بحرية، بسبب تلك �لثغرة �لقانونية �لتي تعّزز �لتمييز وتحّض على �لعنف ضد  فالت من عقوبة قتل زوجاتهم، وهم يعيشون �الآ رجال كثيرون �الإ

خرى كثيرة( في رفع مستوى وعي �لمجتمع بالقضايا  لى عو�مل �أ ضافة �إ سهام )باالإ عالم في �الإ همية �لفن و�الإ طار، تتضح �أ �لنساء. وفي هذ� �الإ

ة. حد�ث تعديالت تشريعية لمو�جهة ظو�هر �لعنف ضد �لمر�أ �الجتماعية و�لتشجيع على �إ

ا بجر�ئم �لشرف �لتي يتسامح   عالميًّ شكال �لعنف �لمتكررة في �لعالم �لعربي، �لتي سبقت مناقشتها في فصول سابقة، ما ُيعَرف �إ ومن �أ

ة. وكما سيتضح من مناقشة تجارب �لو�قع �لمعيش، هناك  سرة ومستودعه �لمر�أ �لمجتمع و�لقانون مع مرتكبيها، تحت دعوى �لحفاظ على شرف �الأ

فالم �لتي تعاملت مع هذه  �لعديد من �لفتيات و�لسيد�ت �لالتي فقدن حياتهن لمجرد �لشّك في سلوكهن. ومن �لضروري، في هذ� �لصدد، تحليل �الأ

�لقضية �لشائكة.

خر�ج هنري بركات، وكتابة سيناريو وحو�ر يوسف  نِتج عام 1٩٥٩، من �إ فالم �لتي تناولت هذه �لقضية فيلم »دعاء �لكرو�ن« �لذي �أُ و�ئل �الأ من �أ

سر في حق بناتها ويصمت  دبية للدكتور طه حسين. كان �لفيلم بمثابة صرخة في وجه جر�ئم �لشرف �لتي ترتكبها �الأ خوذ عن رو�ية �أ جوهر، و�لفيلم ماأ

و  ا مع مخدومها، من دون خوف من مالحقة قانونية �أ ا وجنسيًّ طها عاطفيًّ خته بعد تورُّ عنها �لمجتمع. ففي »دعاء �لكرو�ن«، يقتل �لخال �بنة �أ

، ونسبية �لمقبول و�لمرفوض َوْفًقا للحاجة �لمادية، وهو ما  يًضا، على معايير �لصو�ب و�لخطاأ مجتمعية. وفي �لوقت نفسه، يسلط �لفيلم �لضوء، �أ

ه  يدينا، ويوجِّ ذ يضع �لفيلم �أ ضهن للخطر طمًعا في �لدخل �لذي سيحققنه. �إ وضاع تعرِّ لى �لعمل في �أ سر فتياتها �إ يحدث عندما تدفع �لكثير من �الأ

�نظر/ي �لمرجع �لسابق.  ٩
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لى �لخضوع الستغالل �لرجال �لسلطة  لى �لمال و�ضطر�رهن �إ لى �لخلل في �لتو�زنات �لمجتمعية بين �لرجال و�لنساء، نتيجة �حتياجهن �إ عيننا �إ �أ

�لمجتمعية �لممنوحة لهم.

شكال  دريس، معاناة �لعامالت �لزر�عيات و�أ يًضا، وقصة �لكاتب يوسف �إ خر�ج هنري بركات �أ نِتج عام 1٩6٥، من �إ ويطرح فيلم »�لحر�م« �لذي �أُ

ي شبكات حماية، وفي ظل �حتياجات �قتصادية وعاطفية تعاني منها هؤالء  �الستغالل �القتصادي و�لجنسي �لذي يتعّرضن له، في ظل غياب �أ

ة، ومن ثّم تعاني �لبطلة )�لعاملة �لفقيرة  ذ� �رتكبته �مر�أ و �لخطاأ �إ �لنساء. فيركز �لفيلم على قسوة �لضغط �لمجتمعي �لذي ال يتسامح مع �لضعف �أ

خفاء  نظار، وفي محاولتها �إ ن تلد بعيًد� عن �الأ ضها لحادث �غتصاب وما ترتب عليه من حمل. فتضطر �أ ثر تعرُّ و�لزوجة لزوج مريض عاجز( وحيدًة �إ

د�نته. و حتى �إ مر �لذي يؤثر في صحتها �لنفسية و�لعقلية و�لبدنية لتموت في �لنهاية وحيدًة دون عقاب �لمعتِدي عليها �أ �لوليد تقتله، �الأ

حد�ثه حول �لفتاة  خوذ عنها فيلم »�لحر�م«، فتدور �أ ف �لقصة �لماأ دريس مؤلِّ نِتج عام 1٩٧1، عن قصة �لكاتب يوسف �إ ما فيلم »حادثة شرف« �لذي �أُ و�أ

لى درجة طرح  هل �لبلدة في �لحديث عنها، ووصمها بجلب �لعار، �إ نها تعّرضت لالغتصاب، فبد�أ �أ شيع في بلدتها �لصغيرة �أ �لجميلة »فاطمة« �لتي �أُ

نها  م ال. فتستسلم �لفتاة فعاًل للضغط �لمجتمعي، وتخضع لكشف �لعذرية �لذي يثبت �أ ذ� كانت قد فقدت عذريتها �أ كد مما �إ نه يجب �لتاأ فكرة �أ

م ال، فال تعطي  ذ� كانت عذر�ء �أ ق شرَف �لفتاة وعّفتها على ما �إ ال تز�ل عذر�ء. ونحن نرى مثل تلك �لحالة كثيًر� في �لمجتمعات �لعربية �لتي تعلِّ

و لها  نها جانية �أ ضها لالغتصاب، فُتالم، بل ُتعاَقب، وكاأ كثر من هذ�، ما تتعّرض له �لفتاة من �تهامات في حالة تعرُّ يَّ قيمة. و�الأ خالَق و�لتربية �أ �الأ

ضها لتلك �لجريمة �لوحشية، تكون هي �لضحية �لتي يجب �لوقوف بجانبها وليس ضدها. نها عند تعرُّ دور فيما حدث لها؛ وذلك برغم �أ

نِتج عام 1٩٨٥ قضية �زدو�جية قانون  يناس �لدغيدي �لذي �أُ يها �لقانون« للمخرجة �إ و�ستمر�ًر� لهذ� �لمنطق �لذكوري �لمغلوط، يتناول فيلم »عفًو� �أ

�لعقوبات فيما يتعلق بجريمة �لزنا. تدور قصة �لفيلم عن زوجين يحبان بعضهما، ولكن �لزوج يعاني من عقدة نفسية تسّببت في عجزه �لجنسي، 

صبح يخون زوجته مع صديقة لهما  ا، حتى �أ ن صار شخًصا طبيعيًّ خصائيين لمعالجته. ولكنه ما �إ طباء �أ فحاولت �لزوجة مساعدته، وعرضته على �أ

لى �لمحاكمة �لتي تدينها بتهمة �لقتل �لَعْمد، وُيحَكم عليها بالسجن لمدة 1٥  م �لزوجة �إ خرى. وُتقدَّ ة �الأ متزوجة، فتقتل �لبطلُة زوَجها وُتصاب �لمر�أ

ة بالسجن 1٥ عاًما مع �لشغل  ن يسلط �لضوء على قانون �لعقوبات �لخاص بقضية �لزنا، حيث يصدر �لحكم على �لمر�أ عاًما. وقد �ستطاع �لفيلم �أ

ذ� �رتكب فعل قتل زوجته �لخائنة، هو  و�لنفاذ بوصفها جانيًة في حالة قتلها زوجها �لخائن، على حين يكون �لحكم في �لقضية نفسها على �لرجل �إ

يقاف �لتنفيذ باعتبارها جنحًة. �لسجن شهًر� و�حًد� مع �إ

فكار وشكوك  حيان، مجرد �أ نِتج عام 2006، فيتناول قضية جر�ئم �لشرف �لتي يكون منبعها، في كثير من �الأ ردني »جميلة«، �لذي �أُ ما �لفيلم �الأ و�أ

حد�ث  لى غضب يفتك بالضحية وُينهي حياتها، بحجة �لحفاظ على �لشرف. تدور �أ ساس من �لصحة، ثم تتحول تلك �لشكوك �إ ي �أ قاويل ليس لها �أ و�أ

مام  حدى �لنساء بطنها وتزعم �أ س �إ ن تتلمَّ فيلم »جميلة« حول فتاة في ريعان شبابها �سمها »جميلة« تفقد وعيها ذ�ت يوم بسبب �لمرض، فيتصادف �أ

ًر� لشرف �لعائلة. تي هذ� �الدعاء ليحمل في طّياته �لحكم بالموت على »جميلة« ثاأ ن »جميلة« حامل. وياأ �لجميع �أ

رابًعا: اأفالم المقاومة

فالم �لتي رصدت قدرة �لنساء و�لفتيات على مقاومة �لتمييز ضدهن في �لمجاالت �لعامة و�لخاصة،  فالم �لمقاومة« تلك �الأ ونقصد بتعبير »�أ

حد�ثه حول  فالم فيلم »�لباب �لمفتوح« )1٩63( �لذي تدور �أ مثلة على تلك �الأ هم �الأ و�لصعوبات �لالتي يو�جهنها في سبيل هذه �لمقاومة. ولعل من �أ

ستاذها في  هُلها الحًقا على �الرتباط باأ ر�ئها، ليجبرها �أ معاناة �لفتاة �لتي تخاف من و�لدها �لذي يكبح حريتها ورغبتها في �لتعبير عن حقوقها و�آ

تيها �لقوة و�لشجاعة فتترك هذه �لخطبة وتسافر مع َمن  بوية في �لمجتمعات �لشرقية، ولكن بعد فترة تاأ �لجامعة �لذي يمثل �لثقافة �لذكورية و�الأ

يًضا فيلم »وال عز�ء للسيد�ت« )1٩٧٩( �لذي يتحدث عن �لشكوك �لتي تحيط  نذ�ك. ومنها �أ حبته للوقوف بجانب بالدها �لتي كانت في حالة حرب �آ �أ
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ة �لمصرية بعد �لطالق، ومحاوالتها  ة عاملة، حيث تحتك بشكل مباشر مع �لمجتمع. فيرصد �لفيلم و�قع �لمر�أ ذ� كانت �مر�أ بالسيدة �لمطلقة، وبخاصة �إ

ِمنة وسمعتها في مو�جهة �لمجتمع. �لمستمرة �لحفاظ على مساحتها �الآ

خر�ج سلمى بكار، رؤيًة مختلفة، حيث يركز على �لعالقات �لخفية في �لمجتمعات  نِتج عام 2006 من �إ ويطرح �لفيلم �لتونسي »�لخشخاش«، �لذي �أُ

�لعربية من بينها نظرة �لمجتمع للمثلية �لجنسية و�لعاد�ت و�لتقاليد في مجتمعات �لشرق، و�لعنف �لمنزلي �لذي يجعل �لحديث عن �لحرمان 

حد طرفي �لعالقة. وفي نهاية �لفيلم،  لى �لمصارحة، وتكون �لعاقبُة تدميَر �أ �لعاطفي و�لجنسي من �لمحظور�ت، مما يسفر عن قيام زو�ج يفتقر �إ

مر�ض  عصابها ونفسّيتها لتجد نفَسها نزيلة مستشفى �الأ لى تدهور صحي يؤثر في �أ مر �لذي يؤدي �إ دمان �لمخدر�ت، �الأ لى مرحلة �إ تصل �لبطلة �إ

نهم ضحايا تقاليد وممارسات خاطئة  برزتهم مخرجة �لفيلم، سلمى بكار، على �أ �لعقلية و�لنفسية، فتبد�أ حياًة جديدة مع نزالء �لمستشفى �لذين �أ

 ، لى ضرورة طرح هذه �لمشاكل �لخفية و�لتعامل معها كي نجد لها حالًّ شارت �إ ة، فاأ وظروف �جتماعية قاهرة. وقد تناولت �لمخرجة هذ� �لموضوع بجر�أ

ن باستطاعتها �لتعبير عن حقها  ة مفادها �أ ه �لفيلُم رسالًة للمر�أ خرى في مجتمعاتنا �لعربية. ويوجِّ ي سلبيات �أ همية عن �أ فهي مشكالت ال تقل �أ

ي �نتهاكات يمارسها �لزوج في حقها. ال تتسامح مع �أ يًضا �أ ن من حقها �أ طار �لزو�ج، و�أ �لطبيعي في �الستمتاع بحياتها �لعاطفية في �إ

ول مرة في  ثار ضجة كبيرة عند عرضه الأ بو حمد�ن، �لذي �أ خر�ج زيد �أ ردنية مؤخًر� فيلم »بنات عبد �لرحمن« عام 2021 من �إ وطرحت �لسينما �الأ

ربع شخصيات نسائية  ربع قضايا مجتمعية الأ ربعين لعام 2021. فقد �ستعرض �لفيلم �أ �فتتاح مهرجان �لقاهرة �لسينمائي �لدولي في دورته �لثالثة و�الأ

حد�ث �لفيلم حول �لرجل �لمسّن عبد �لرحمن �لذي يمتلك مكتبة صغيرة  ة من �لتعّنت �لذكوري وقهر �لمجتمع لها. وتدور �أ تبرز معهن معاناة �لمر�أ

لى �البن  شارة �إ بو علي« في �إ طلق على نفسه كنية »�أ نه �أ ال �أ ربع فتيات، �إ نجاب �أ يت زوجته بعد �إ ردنية عمان، وقد ُتوفِّ شرفية بالعاصمة �الأ بمنطقة �الأ

ولى كانت تحلم بدر�سة �لموسيقى ولم تتزوج،  ربعة نماذج مختلفة، فاالبنة �الأ ة �لعربية في �أ �لذكر �لذي كان يحلم به د�ئًما. ويجّسد �لفيلم معاناة �لمر�أ

ج �بنتهما  ن ُيزوِّ يًضا �أ و�البنة �لثانية تزوجت في سّن صغير وتعيش حياة مقهورة مع زوجها �لذي يمارس معها �لعنف �لجسدي و�لمعنوي، ويريد �أ

ن ميوله  ن تنجب منه، لتكتشف في �لنهاية �أ ما �البنة �لثالثة فتزوجت من رجل ثري من دون �أ �لصغرى �لتي ال يتعّدى عمرها �لخمسة عشر عاًما. �أ

ثار حفيظة �لمجتمع �لذي يعيشون فيه، على  مر �لذي �أ تي �البنة �لر�بعة �لتي تعيش في دبي مع صديقها من دون زو�ج، وهو �الأ �لجنسية ِمثلية. وتاأ

ربع من بعد تفرقهن فترة  خو�ت �الأ ب، فتجتمع �الأ حد�ث ويختفي �الأ سرته نظرة دونية. تدور �الأ لى عبد �لرحمن و�أ �لنحو �لذي جعل �لناس ينظرون �إ

لى حياتها، وتعيد �لنظر  ن �جتماعهن كان فرصة لكي تنظر كل و�حدة منهن �إ ال �أ طويلة، للبحث عنه. ومع �جتماعهن، يبد�أ �لكثير من �لشجار بينهن، �إ

وضاع. مور لتصحيح �الأ في �لكثير من �الأ

ناث و�لذكور في  ة في �لمجتمعات �لعربية، منها على سبيل �لمثال �لتمييز بين �الإ لى �لعديد من �لقضايا �لمهمة للمر�أ وخالل ذلك، يتطرق �لفيلم �إ

سري. طفال و�لعنف �الأ �لتنشئة و�لتربية، وزو�ج �الأ

ن كانت موجودة بالفعل فال تؤثر  نها و�إ و �أ رض، �أ ن هذه �لصور �لموجودة على �لشاشة �لفضية ال تعكس و�قع �لنساء على �الأ وقد يجادل �لبعض باأ

لى زيادة معدالت �لعنف  ن عرض هذه �لمشاهد على �لشاشة ربما يؤدي �إ يًضا باأ في حياة �لنساء كما هو حاصل على �لشاشة. وقد يجادل �لبعض �أ

يجابية لدى �لمجتمع. وال نملك في  فضل عرض �لصور و�لقصص �لنموذجية حتى ندعم �لسلوكيات �الإ في �لو�قع �لمعيش، ومن ثّم قد يكون من �الأ

ة في �لو�قع �لمعيش وتمثيالته، بغرض  تية قر�ءة �لعنف ضد �لمر�أ جابة قاطعة بخصوص هذه �لجد�الت، ولكننا سنحاول في �لصفحات �الآ �لحقيقة �إ

صعدة مختلفة لمقاومتها. س حدود �لظاهرة حتى نستطيع تطوير خطاب وسياسات وممارسات على �أ لى تلمُّ �لسعي �إ
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خامًسا: العنف في الواقع المعيش

ة«، على  ي حو�لي ٧36 مليون �مر�أ ٌة من بين كل ثالث نساء في �لعالم، »�أ ض �مر�أ حصاء�ت منظمة �لصحة �لعالمية، تتعرَّ َوْفًقا للتقارير �لرسمية الإ

يذ�ء10. خرى من �العتد�ء و�الإ نو�ع �أ و �أ و �لجنسي �أ قل، خالل حياتها للعنف �لجسدي �أ �الأ

ضر�ر �لجسيمة �لتي َتنتج عن هذ� �لسلوك على �لمستوى �لجسدي، و�لمعنوي، و�الجتماعي، فال يمكن حصر هذه �لظاهرة على  لى �الأ ونظًر� �إ

صبحت  نها �أ لى �لوقوف عندها وتحليلها، لنتمكن من �لقضاء عليها، ال سيما �أ بعاد كثيرة تحتاج �إ نما هي ظاهرة �جتماعية لها �أ �إ فر�د، و مستوى �الأ

حياًنا، في �نتشار ظاهرة �لعنف بشكل  من �لمجتمعات و�ستقر�رها11 )بغد�د باي عبد �لقادر، ص٧6، 201٧(. وتسهم �لثقافة �لمجتمعية، �أ خطًر� يهدد �أ

طار �لعالقة  ة، سو�ء في �إ ه من �لرجل ضد �لمر�أ ا في �نتشار ثقافة �لعنف �لموجَّ ثيًر� خاصًّ ن لها تاأ ن �لمجتمعات �لعربية تتسم بالذكورية، فاإ عام. والأ

حدى صفات �لرجولة �لتي يفرضها عليه  ا« لكونه يمارس �إ مر »مقبول �جتماعيًّ نه �أ لى عنف �لرجل د�خل �لمنزل على �أ سرية. حيث ُينَظر �إ و �الأ �لزوجية �أ

سرته12 . �لمجتمع �لذكوري للتحكم في �أ

ة في �لدول �لعربية، ومناقشتها  خبار �لخاصة بحو�دث �لعنف ضد �لمر�أ صبح من �لسهل �نتشار �الأ ومع �نتشار وسائل �لتو�صل �الجتماعي، �أ

و �لرفض. وسيستعرض هذ� �لجزء بعض �لحو�دث �لتي وقعت مؤخًر� ضمن ظاهرة �لعنف �لمنزلي، و�لتي نستشف  على هذه �لوسائل سو�ء بالقبول �أ

ر�ء بعض �لرجال و�لنساء �لتي توضح موقف �لعاّمة من �لعنف  من خالل بعض مشاهدها تصور�ت �لمجتمعات �لعربية �لمختلفة لتلك �لظاهرة، و�آ

ة َوْفًقا للسياق. �لموّجه ضد �لمر�أ

في فبر�ير 2022، �نتشر على مو�قع �لتو�صل �الجتماعي فيديو لرجل يضرب زوجته في �لشارع يوم زفافهما، وكانت �لعروس ترتدي فستان �لزفاف. 

ن  ن يتدخل لتخليصها من بين يديه13. و�لمؤسف في هذ� �لمشهد �أ ظهر �لزوج وهو يضرب �لزوجة ضرًبا مبرًحا، وكان يهدد كل َمن يحاول �أ �لفيديو �أ

مر »عادي« في  لة �لضرب �أ ن مساأ نها زوجته، و�بنة عمه، و�أ نه ال غضاضة فيما قام به الأ عالم مبرًر� موقفه باأ �لزوج �لمعتِدي ظهر بعدها في وسائل �الإ

ني �ضـرب بنت عمي.. بنت عمي ومر�تي.. يعني لو مش  ا: »وده �لعادي عندنا.. دي مش حاجة جديدة �إ �لمنطقة �لتي يعيشون فيها، حيث قال حرفيًّ

ول.. عادي!«1٤. مر�تي هي بنت عمي في �الأ

خر، للو�قعة نفسها، نسمع سيدة تصور �لو�قعة من كامير� هاتفها، وتستنكر �لفعل وتنادي على �لماّرة وعلى وجه �لتحديد »�لرجال«  وفي فيديو �آ

ن يقوم بما يفعله من دون  ن صلة �لقر�بة تعطي �لحق للزوج �أ صلها مر�ته«، وكاأ حد �لماّرة يرد عليها »�أ نقاذ �لفتاة، ونسمع صوت �أ ن يفعلو� شيًئا الإ باأ

ديب. وتشمل تلك �لثقافُة �لمجتمعية فكَر �لرجال  حد. ردُّ �لفعل هذ� يعكس كيف يتقبل �لمجتمع �لعنف ويبّرره، بل يعطي له شرعيًة بغرض �لتاأ تدخل �أ

تمام �لزفاف وظهرت بعدها ترقص في �لحفل، ثم ظهرت بعدها مع زوجها  يًضا، و�لدليل على ذلك تنازل �لزوجة عن حقها، حيث و�فقت على �إ و�لنساء �أ

ن  و هي فعاًل على �قتناع باأ تمام �لزفاف، �أ ل هذ� �لوضع الإ عالم في شكل تضامني معه. وفي �لحالتين، سو�ء كانت مجبرًة على تقبُّ في وسائل �الإ

ن عدم �عتر�ضها  غضبته– مثلما ظهر في بعض �لتعليقات على �لفيديو من بعض �لمشاهدين– فاإ نها هي َمن �أ و الأ نه زوجها �أ مر ليس حدًثا جلاًل الأ �الأ

خرى قادمة. جيال �أ لى �أ فكار �إ ة، وتنقل تلك �الأ ت عليها، و�لتي تستبيح �لعنف ضد �لمر�أ هو نتاج �لثقافة �لذكورية �لسائدة �لتي نشاأ

لقر�ءة بيان منظمة �لصحة �لعالمية، يرجى زيارة هذ� �لر�بط. 2021.   10

https://www.who.int/ar/news/item/25-07-1442-devastatingly-pervasive-1-in-3-women-globally-experience-violence  
ة – قر�ءة تحليلية في �لو�قع �لمعاش وبحث سبل �لمناهضة. مجلة �لفكر �لمتوسطي. �لعدد �لثاني عشر. يناير 201٧. بغد�د باي عبد �لقادر. �لعنف ضد �لمر�أ  11

ة – قر�ءة تحليلية في �لو�قع �لمعاش وبحث سبل �لمناهضة. مجلة �لفكر �لمتوسطي. �لعدد �لثاني عشر. يناير 201٧. بغد�د باي عبد �لقادر. �لعنف ضد �لمر�أ  12

https://www.youtube.com/watch?v=qo6iz1MTp2M .لمشاهدة �لفيديو �لكامل يرجى زيارة موقع قناة �لعربية على هذ� �لر�بط  13

 /https://fb.watch/bED1ztFLAu .شكاله موقع �حك/يSpeak Up. مبادرة نسوية لدعم ضحايا �لعنف بكل �أ  1٤
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مينة �لفياللي. هذه �لحادثة كان لها صدى و�سع  خيرة في �لمغرب، كانت حادثة �أ شهر حو�دث �لعنف �لتي وقعت خالل �لسنو�ت �لعشرة �الأ ومن �أ

لى �لقانون �لذي يسمح بتزويج  ضافة �إ فعال كثيرة على �لمستويين �لمحلي و�لدولي حول ظاهرة زو�ج �لقاصر�ت، باالإ ثارت ردود �أ عالم، و�أ في �الإ

ثِبتْت و�قعة �الغتصاب بعد عرضها على �لطبيب.  نه �غتصبها، وبالفعل �أُ ا ُيدَعى »مصطفى« باأ �لمغتَصبة للجاني. ففي عام 2012، �ّتهمت �لفتاُة شابًّ

ن تسقط �لدعوى �لقضائية عن �لجاني في حالة زو�جه من �لضحية. وبناًء على هذ�، قام  ولكن َوْفًقا للمادة رقم ٤٧٥ في �لقانون �لمغربي، يمكن �أ

مينة للعنف �لجسدي  شهر من �لزو�ج، تعّرضت خاللها �أ نقاذ شرف �لعائلة. وبعد مرور ستة �أ مينة على �لزو�ج من مغتِصبها بحجة �إ جبار �أ هل باإ �الأ

ي �لعام في �لمغرب، وطالبت  ثارت �لقضية �لر�أ قدمت �لفتاُة على �النتحار بتناولها سّم �لفئر�ن وفقدت حياتها. فاأ هانة، �أ شكال �الإ و�لتجويع وكل �أ

ول هو �لذي تعّرضت له من  لى تعّرض �لفتاة الغتصاب متكرر، فاالغتصاب �الأ ّدت �إ ْسوية بالنظر في تلك �لمادة �لتي �أ �لجمعيات �لحقوقية و�لنِّ

ته بتزويجه من �لضحية، و�الغتصاب �لثالث  فالت من �لعقوبة، بل مكافاأ ما �الغتصاب �لثاني فكان من �لقانون �لذي سمح للجاني باالإ �لجاني، و�أ

خيًر�، بعد كثير من �الحتجاجات �لشعبية  هل يجبرون �بنتهم على �لزو�ج من مغتِصبها. و�أ كان بسبب �لعاد�ت و�لتقاليد �الجتماعية �لتي جعلت �الأ

لغاء �لمادة 1٥٤٧٥. قّر �لقانون �لمغربي في عام 201٤ �إ وجهود منظمات �لمجتمع �لمدني، �أ

ردن عام 201٩، و�شتهرت وقتها بـ«جريمة جرش«، حيث قام زوج بفقاأ عيني  سري، كانت �لجريمة �لتي وقعت في �الأ فظع جر�ئم �لعنف �الأ ومن �أ

نها كانت تتعرض للعنف �لبدني و�للفظي من زوجها طو�ل سنو�ت  بو عكليك(، وَنتج عن ذلك فقد�ن كامل للبصر. َرَوت �لزوجُة �أ زوجته )فاطمة �أ

خذ �لزوج يصرخ في وجهها  طفالها. وفي يوم �لحادث، �أ جل �أ لى زوجها من �أ نها تتنازل بعد ذلك وتعود �إ ال �أ هلها، �إ لى �أ �لزو�ج، وكانت في كل مرة تعود �إ

عملك عاهة طول عمرك،  ه الأ ذبحك وال�ل ال يؤذي و�لدَتهم، وبعدها قال لها: »ما بدي �أ طفال يبكون ويطلبون منه �أ والدها، وكان �الأ مام �أ ويهددها بالقتل �أ

ن يترك لها  ن تحمي نفسها وتغطي وجهها، وتوّسلت له �أ حدى عينيها بملقاط �لنارجيلة، وهي تحاول �أ وتموتي كل يوم بسبب عاهتك«. وبالفعل فقاأ �إ

والدهما �لذين كانو� في حالة رعب وذعر  مام �أ خرى بيده، وحدث كل ذلك �أ طفالها بها، ولكنه لم يستجب وفقاأ لها �لعين �الأ خرى لكي ترعى �أ �لعين �الأ

شد عقوبة  خذ �لجاني باأ ن ياأ نها لن تتنازل عن حقها، مطالبًة �لقضاَء باأ عالمية بعد �لحادث �إ حد �للقاء�ت �الإ وخوف على و�لدتهم. قالت فاطمة في �أ

لقت �لضوء على مبد�أ ضعف  ن يكونو� تحت رعايته. تلك �لجريمة �لشنعاء �أ هم على �أ لى عمِّ طفال �إ سرة سّلمت �الأ د�رة �الأ ن �إ طفالها، الأ وتستعيد �أ

سقاط �لحق  سري و�إ ردن بتغليظ �لعقوبات �لخاصة بجر�ئم �لعنف �الأ سري، وطالب حقوقيون في �الأ �لبالغات عموًما �لمتعلقة بقضايا �لعنف �الأ

سقاط �لدعوى �لقضائية و�لتنازل عن حقها16. هل الإ ثناء وقوع تلك �لجر�ئم كثيًر� ما تتعرض �لضحية لضغوط من �الأ نه �أ �لشخصي في �لتنازل، الأ

ضت في عام 201٩ للعنف �لجسدي  سري، حيث تعرَّ خرى من ضحايا �لعنف �الأ سر�ء غرّيب �لبالغة من �لعمر 21 عاًما، من فلسطين، هي ضحية �أ �إ

ن نشرت على موقع �لتو�صل �الجتماعي فيديو لها مع خطيبها قبل عقد  حدى قريباتها باأ ن َوَشْت بها �إ خوتها �لذكور بعد �أ �لشديد من قبل و�لدها و�إ

صابات  لى كسر في �لعمود �لفقري و�إ دى �إ ثار هذ� �لفيديو غضب رجال �لعائلة بحجة »�لشرف«، فتعّرضو� لها بالضرب �لمبرح �لذي �أ �لَقر�ن، وقد �أ

خرى على مو�قع �لتو�صل �الجتماعي،  حدى �لمستشفيات �لطبية، �نتشرت فيديوهات �أ لى �إ سر�ء �إ ن �نتقلت �إ نحاء جسدها. وبعد �أ بالغة متفرقة في �أ

نهم كانو� يو�صلون  مر �لذي يرّجح �أ خوتها �لذكور لها، �الأ صو�ت �ستغاثة وصر�خ بعد زيارة �إ حدى �لممرضات من د�خل �لمستشفى، توضح �أ صّورتها �إ

لى �لمنزل بعد خروجها من �لمستشفى، ومن هنا  لى مفارقة �لحياة فور رجوعها �إ سر�ء �إ مر باإ يًضا. و�نتهى �الأ ضربها وتعذيبها د�خل �لمستشفى �أ

سر�ء غرّيب جعلها تتخطى  صابات نتيجة حادث سقوط. �نتشار قصة �إ ن تلك �الإ هلها �لذين يّدعون �أ  طالبت منظمات �لحقوق �لمدنية بالقصاص من �أ

لمزيد، يرجاآ زيارة هذ� �لر�بط:   1٥

https://genderiyya.xyz/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%A9_%D9%85%D9%88%D8%AA_%D8%  
  .A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A#.D9.85.D8.B5  

D8.A7.D8.AF.D8.B1  
للمزيد يرجى زيارة موقع )شريكة ولكن( على هذ� �لر�بط   16

   https://www.sharikawalaken.media/2019/11/14/%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%86%D9%81-  
 D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%8A-%D9%87%D8%B2%D9%91%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%  

D8%B2%D9%88%D8%AC-%D9%81%D9%82%D8%A3-%D8%B9%D9%8A%D9%86%D9%8A%  
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مر �لهّين، وبرغم تضارب �لرو�يات  عالم �لعربية و�لدولية. فتبرير �لعنف ليس باالأ ي عام تتد�ولها جميع وسائل �الإ �لحدود �لفلسطينية لتصبح قضية ر�أ

ظهرت تلك �لقضية �لتناقض �لموجود د�خل �لمجتمعات �لعربية لسنو�ت طويلة حول جر�ئم �لشرف و�لعاد�ت و�لتقاليد  سر�ء غرّيب، فقد �أ حول وفاة �إ

سري1٧. �لذكورية �لتي تتبّنى هذ� �لمبد�أ لتبرير �لعنف �الأ

سري �لتي وقعت في �لسود�ن، ور�حت ضحيتها �لطفلة  بوي قتلني« مو�قع �لتو�صل �الجتماعي، بعد جريمة �لعنف �الأ وقد تصدرت حملة »�أ

يت  نها ُتوفِّ ذنه. ثم خرجت �لعائلة بعدها لتصّرح باأ نها خرجت من دون �إ ن قتلها و�لدها رمًيا بالرصاص، الأ »سماح« �لبالغة من �لعمر 1٤ عاًما بعد �أ

ن  ثبتت �لوقائع �أ ن �أ ْسوية تتبّنى تصعيد �لموقف، وبخاصة بعد �أ مر �لذي جعل �لمنظمات �لنِّ بسبب رصاصات طائشة، ورفضت تشريح �لجثة، �الأ

عيرة نارية،  صابات من �أ لى �إ ضافة �إ نحاء �لجسم، باالإ صابات وكدمات عديدة متفّرقة في �أ �لجثة عندما وصلت يوم �لجمعة 1٩ مارس 2021 كانت بها �إ

ه، مديرة مركز سيما لدر�سات  لى ذويها. وَوْفًقا للسيدة ناهد جبر ال�ل مر من �لنيابة بوقف �لتشريح وتسليم �لجثة �إ ن يبد�أ �لتشريح وصل �أ ولكن قبل �أ

نقاذ �لطفلة،  ب قد ضرب شخًصا حاول �إ ن �الأ نهم سمعو� صرخات �ستغاثة للطفلة سماح، و�أ ة و�لطفل، َوَردت معلومات لشهود من �لجير�ن تفيد باأ �لمر�أ

ب في ضرب �لطفلة وَوْضع ِرْجِله فوق جسدها1٨. و�ستمر �الأ

سرة �لتي تختص بهذ� �لنوع من �لقضايا، و�لتي قد تستمر لسنو�ت طويلة  سري، وتمتلئ بها محاكم �الأ نو�ع �لعنف �الأ حد �أ سب هي �أ وقضايا �لنَّ

ب  والد حر�م« بسبب نكر�ن �الأ نهم »�أ ن �لمجتمع قد يصمهم باأ كثر �لمتضّررين على مد�ر هذه �لسنو�ت، الأ طفال �أ حتى ُيبّت فيها، ومن ثّم يكون �الأ

سب  يتام. ويبقى �لسؤ�ل، هل قضايا �لنَّ لى مالجئ �الأ مر بهم �إ يًضا بسبب �لفقر، فينتهي �الأ لى �لتخلي عنهم �أ م �إ حيان تضطر �الأ لهم، وفي بعض �الأ

و �لقانون �لجنائي �لذي  حو�ل �لشخصية �أ سب، سو�ء بموجب قانون �الأ م مسؤولية �جتماعية؟ هناك عادًة طريقتان لرفع قضايا �لنَّ زمة تشريعية �أ �أ

ي عن طريق  سب بشكل ُودِّ لى حل قضايا �لنَّ غلبية قد يلجؤون �إ ن �الأ لى �أ شارة �إ حكام. وتجدر �الإ صد�ر �الأ سرع في �لتنفيذ و�إ غالًبا ما يكون �الأ

لى عام 1٩2٧، حين نشرت �لفنانة »فاطمة« قصة زو�جها من محمد شعر�وي �بن هدى شعر�وي  قدم قضية َنَسب �إ هل، خوًفا من �لمجتمع. وتعود �أ �الأ

مام �لمحاكم. وهذه �لقضية كانت موضوع فيلم »فاطمة«  بيها بعد ثالث سنو�ت �أ لى �أ ة، وطالبت بَنَسب �بنتها �ليه، وُنِسبت �لبنُت �إ ر�ئدة تحرير �لمر�أ

نور وجدي. م كلثوم و�أ �لذي قامت ببطولته �أ

سب هي �لنتاج �لطبيعي النتشار �لزو�ج �لُعْرفي و�لزنا وحاالت �الغتصاب �لتي يضيع معها حق كل من �لزوجة و�لطفل، ويحتاج  ثبات �لنَّ قضايا �إ

نه حسم  ثبات صحة �لزو�ج. وعلى �لرغم من تو�فر تحليل �لحمض �لنووي DNA �لذي من شاأ لى مشو�ر طويل من �لتقاضي لحين �إ سب �إ ثبات �لنَّ �إ

سب طو�ل عمره بسبب �لثقافة �لمجتمعية �لسائدة في  سب، يظل �لطفل يشعر بالوصم، فتالحقه قضية �لنَّ ثبات �لنَّ ي خالف، وبعد صدور حكم باإ �أ

مر �لذي يؤثر فيه على مدى كل مر�حل حياته. �لمجتمعات �لعربية، �الأ

خاتمة

لى مناقشة عدد من نماذج جر�ئم �لعنف �لتي  ضافة �إ ة، باالإ لقد حاولنا في هذ� �لفصل تلّمس كيف تعكس �لسينما و�قع �لعنف �لذي تعيشه �لمر�أ

عالم في خلق �لوعي، و�لوعي �لمضاد، حول  تتعّرض لها �لنساء و�لفتيات في و�قعنا. و�لهدف �لرئيس من هذ� �لنقاش َفْهم كيف تسهم وسائل �الإ

لى �عتياد  عالم من دون مناقشة نقدية سوف يؤدي �إ طفال في وسائل �الإ ه ضد �لنساء و�لفتيات و�الأ ظاهرة �لعنف. فاعتياد مشاهدة �لعنف �لموجَّ

هيل �لمجتمع،  ي محاولة لتاأ ن �نتشار حو�دث �لعنف من دون عقاب مناسب للجاني، ومن دون �أ �لعنف وتطبيعه و�ستمر�ر حلقته في �لو�قع. كما �أ

ا وفشل جهود تغييره. لى �ستمر�ر قبوله مجتمعيًّ سيؤدي �إ

https://www.bbc.com/arabic/inthepress-49565537 :لقر�ءة �لمقال بالكامل، يرجى زيارة هذ� �لر�بط  1٧

https://www.youtube.com/watch?v=OEdp_n7_f_s :لمشاهدة �لفيديو، يرجى زيارة هذ� �لر�بط  1٨
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ة وضرورة تجريمها، وليس هذ� فحسب،  لة �لعنف ضد �لمر�أ همية �لتشريعات �لوضعية و�لقر�ء�ت �لفقهية لمساأ يمان ر�سخ باأ لقد �نطلق هذ� �لعمل من �إ

فضل �لممارسات فيما  همية �لتركيز على �أ لى �أ ضافة �إ يًضا، باالإ و تمريره �أ نما من محاولة َفْهم كل من �لثقافة �لمجتمعية وعالقتها بتبرير �لعنف �أ �إ و

يتعلق بمو�جهة هذه �لظاهرة.

و �لتشريعات �لقانونية في �لدول  طر �لدولية �أ ومن ثّم، رّكزت �لفصول �لمختلفة على تقديم �لتعريفات �لمختلفة للعنف ومناقشتها، سو�ء في �الأ

رها  عدل، كما رّكزت على �لقر�ء�ت �لفقهية �لمختلفة، سو�ء �لتي تدعم ممارسات �لعنف وُتبرِّ �لعربية و�لمحاوالت �لقانونية لتقديم تشريعات �أ

و �لمؤسسية(. و�ختتم �لبحث بمناقشة تمثيالت �لعنف في كل من  و �لتي تقدم قر�ءة تتسق مع عد�لة �لشارع )�لفقهية �أ )�لتيار�ت �لسلفية(، �أ

�لسينما و�لو�قع �لمعيش في عدد من �لدول �لعربية.

ن يتعامل من خاللها مع مستجّد�ت �لعصر  و�كتشفنا عبر مناقشة �لخطاب �لديني و�لفقهي �لمساحات �لو�سعة �لتي يمكن لهذ� �لخطاب �أ

سالمي للتعامل مع ما قد �ختلط بالُعْرف  لى �لمساحات �لموجودة في د�خل �لتر�ث �لفقهي �الإ ضافة �إ و�لقضايا �لجديدة �لتي تظهر فيه، باالإ

مر، كثيًر� من نو�حي �لخلل و�لقصور  ن تعالج، في حقيقة �الأ مكانات �لموجودة في �لفقه �أ و�لعاد�ت، و�بتعد عن �لشريعة �لسمحة. ويمكن لهذه �الإ

و يتسامح معه من وجهة نظر دينية. فالفقه �لمالكي، على سبيل �لمثال، يقدم  ر �لعنف ضدها �أ نه يبرِّ ة عموًما، وما يبدو �أ في �لخطاب �لمتعلق بالمر�أ

حكام �لقضاء  ن �أ كبر على �لمستوى �القتصادي. كما �أ ة د�خل مؤسسة �لزو�ج، وعند �النفصال، تسمح بحماية �أ �جتهاد�ت فيما يتعلق بحقوق �لمر�أ

ن يقدم  زهر مثاًل، �أ طفال وحقوقهم �لمادية. ويمكن لخطاب �لمؤسسة �لدينية، كاالأ لى نتائج مختلفة فيما يتعلق بحضانة �الأ ليه، قد تصل �إ �لتي ترجع �إ

ا حديًثا ومجدًد� في مو�جهة �لخطابات �لسلفية �لمتشددة. حو�ل خطاًبا عقالنيًّ في كثير من �الأ

ع  و تدعمها، فالقانون مستمد من ثقافة �لمشرِّ ز ضد �لنساء �أ لى ذلك، قدمت قر�ءُة �لقانون و�لتشريع رؤيًة لدورهما في خلق بيئة ُتميِّ ضافة �إ وباالإ

غالق من �لتكافل �لمتبادل، فمفهوما �لطاعة  نها د�ئرة محكمة �الإ و�لمجتمع، وفي �لوقت نفسه يعمل على تعزيز �لثقافة و�لتمييز ضد �لنساء، وكاأ

ثرون بثقافتها لكونهم بشًر�،  بناُء بيئتهم ومتاأ ن �لمشّرعين �أ فضلية �لرجال على �لنساء، ومن ثّم �لتمييز ضدهن. والأ و�لوالية في �لقانون يعّزز�ن ثقافة �أ

حكام �لقضائية �لمختلفة  وسط منبثًقا عن هذه �لثقافة �لتمييزية، وجاءت �الأ فريقيا و�لشرق �الأ جاء �لتشريع �لقانوني على مستوى منطقة شمال �أ

ا بامتياز. فوجود �لقنو�ت �لدينية في �لفضاء�ت  نترنت و�تساع نطاق �ستخد�مها، َتحّول �لفقه ليكون منتًجا شعبيًّ منبثقة عن هذه �لثقافة. وبظهور �الإ

ر�ء �لفقهية لتبرير  حكام �لدينية، فُتستعَمل مثاًل بعُض �الآ دماج �لعاد�ت و�لتقاليد مع �الأ حياًنا �لعاّمة من �إ ن �لفقهاَء، و�أ �لمرئية و�لمسموعة مكَّ

و طاعة �لزوج �لمطلقة. و لتبرير ضرب �لزوجات، �أ �لختان، �أ

لى �لحماية و�لنفقة.  وتسّببت تلك �لتفسير�ت على مد�ر عصور في خلق ثقافة تشجع على �لتمييز ضد �لنساء، وَعّدهن طرًفا ضعيًفا يحتاج �إ

نه تمييزي ضد �لنساء وفوقي، يعلو  شكالية هذ� �لخطاب �أ ر�دو� بهذه �لتفسير�ت تشجيع �لرجال على �لرفق بالنساء وحمايتهن، ولكن �إ ولعل �لفقهاء �أ

�أمل حمادة

�لخاتمة و�لتوصيات
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سرة و�لحكم و�لعمل، وينزل بدور �لنساء �لقابعات في �لمنازل �لالتي يحتجن  بمكانة �لرجل ودوره في �لمجتمع، ومن ثّم قوته وفْرض سيطرته على �الأ

نفاقهم بشكل د�ئم ومستمر. �إ لى حماية �لرجال و �إ

ن �لنساء  نتاجي و�لعام، في حين �أ ة لدوره �الإ فضلية �لرجل على �لمر�أ نها درجة �أ ر �لفقهاء )»وللرجال عليهن درجة«( باأ فعلى سبيل �لمثال، يفسِّ

قل قيمة من �لعمل �لخارجي. وهنا، يتلقف �لعاّمة تلك �لتفسير�ت  نتاجية و�أ قل �إ عمااًل �أ عمال �لرعاية �لتي ُيستهان بها كثيًر� بوصفها �أ يقمن غالًبا باأ

عمااًل  عمال �لمنزلية بوصفها �أ عمال �لرعاية و�الأ لى تمييز وعنف ضد �لنساء، ويستعملونها للتقليل من �أ ويترجمونها في �لثقافة و�لخطابات �لشعبية �إ

ولويًة  وحد له. ومن ثّم، صارت فكرُة �لعمل خارج �لمنزل �أ نفاق شيًئا فشيًئا بوصفه �لدور �الأ لى �الإ ال تتناسب مع مكانة �لرجل، حتى َتحّول دوُر �لرجل �إ

ن هذه �لمكانة محفوظة للرجال من دون �لنساء  سالمية كثيرة، ال تستطيع �لنساء تقّلد بعض �لمناصب، الأ للرجال من دون �لنساء. وفي دول عربية و�إ

لى  صل هو �لحفاظ على �متياز�ت �لرجال. ومن ثّم، تظهر �لحاجة �لشديدة �إ ًغا، ولكن �الأ و عدم جاهزيتها مسوِّ ة �أ ع بعاطفة �لمر�أ ساس. وُيتذرَّ في �الأ

لى مر�جعة �لقو�نين و�لتشريعات. ضافة �إ ضرورة مر�جعة �لخطاب �لديني في هذ� �لسياق، باالإ

لى تحديد �لمجاالت  ِقّرت في عدد من �لدول �لعربية؛ فتطّرقنا �إ فضل �لممارسات في مجال �لقو�نين �لمناِهضة للعنف �لتي �أُ كذلك ناقشنا �أ

و توفير سبل �لحماية  و تحديد �لعقوبات �لمتصلة بها، �أ ا، �أ مة قانونيًّ فعال �لمجرَّ لى تطوير في هذ� �لمجال، سو�ء مجال نطاق �الأ و�لنقاط �لتي تحتاج �إ

ة في �لعمل  طار �لتشريعي �لذي ينظم حق �لمر�أ ردن بوصفه نموذًجا لالإ لى مناقشة قانون �لعمل في �الأ و�لدعم للمتضّرر�ت من �لعنف. ثم �نتقلنا �إ

ا تكفله �التفاقيات و�لمو�ثيق �لدولية. و�تضح من �لنقاش ضرورة �لعمل على تطوير عدد من �لمو�د �لتي ال تقدم حمايًة  ا، وحقًّ ا دستوريًّ بوصفه حقًّ

ي  لى ضرورة �لعمل على تغطية �لفر�غات �لتشريعية �لتي تغيب فيها �أ ضافة �إ و �المتياز�ت، باالإ جور �أ ز ضدهن، سو�ء في �الأ و ُتميِّ كافية للنساء، �أ

محاولة لتنظيم عمل �لنساء في �لمجاالت �لعامة.

نما هناك-  �إ وضاع �لنساء في �لدول �لعربية، و نها حالة �ستثنائية بالمفارقة الأ ردن على �أ لى حالة �لقانون في �الأ وبطبيعة �لحال، ال يمكن �لنظر �إ

كما ظهر- تشابهات مع �لحالة �لمصرية و�لحالة �للبنانية وغيرهما من حاالت لم يتسع �لمجال لمناقشتها. ويظل من �لمسكوت عنه في �لخطاب 

و تعويض  جر �أ ي �أ حياًنا �لوحيد، وال يتلقين عنها �أ ساس، و�أ جر �لتي تقوم �لنساء بعبئها �الأ عمال �لرعاية غير مدفوعة �الأ لة �أ �لتشريعي �لعربي مساأ

مادي. فاالتجاهات �القتصادية �لحديثة تنحو نحو �عتبار عمل �لرعاية غير �لمدفوع جزًء� مهماًل من �لحسابات �القتصادية للدول و�لمجتمعات، 

طر�ف �لعائلة نساًء ورجااًل. شكال �لعد�لة لكل �أ حد �أ عادة �لنظر فيه وتقييمه بشكل عادل يزيد في ثروة �لمجتمع و�لدولة، ويحقق �أ و�لو�جب �إ

لى  ضافة �إ ن نتلّمس كيف تعكس �لسينما هذ� �لو�قع، باالإ شكالياته �أ ة و�إ وكان من �لضروري الستكمال �لنقاش حول و�قع �لعنف ضد �لمر�أ

عالم  مناقشة عدد من نماذج جر�ئم �لعنف �لتي تتعّرض لها �لنساء و�لفتيات في و�قعنا. و�لهدف �لرئيس من هذ� �لنقاش َفْهم كيف تسهم وسائل �الإ

عالم من دون  طفال في وسائل �الإ في خلق �لوعي و�لوعي �لمضاد حول ظاهرة �لعنف. فاعتياد مشاهدة �لعنف �لموّجه ضد �لنساء و�لفتيات و�الأ

ن �نتشار حو�دث �لعنف من دون عقاب مناسب للجاني،  لى �عتياد �لعنف وتطبيعه، و�ستمر�ر حلقته في �لو�قع. كما �أ مناقشة نقدية سوف يؤدي �إ

ا وفشل جهود تغييره. لى �ستمر�ر قبوله مجتمعيًّ هيل �لمجتمع، سيؤدي �إ ي محاولة لتاأ ومن دون �أ

وماذا بعد؟

لى مجموعة توصيات يمكن �لبناء  فاق تغييره. ومن ثّم، توّصل �إ ة و�آ لقد حاول هذ� �لعمل �لجماعي تقديم رؤية ِشْبه متكاملة لو�قع �لعنف ضد �لمر�أ

جل تحقيق تغيير على كل من مستوى �لو�قع و�لقانون و�لقر�ء�ت �لفقهية. عليها، من �أ

و  حصاء�ت �لموجودة حول �لظاهرة من حيث �نتشارها �أ اأوأًل: ما يتعلق بالبيانات �لمتوفرة حول �لظاهرة: �تضح من �لنقاش فقر �لبيانات و�الإ

دو�ت �لمختلفة لمو�جهتها، وهو ما يضع �لعديد من �لقيود على جودة �لدر�سات �لمرتبطة بالظاهرة، وكذلك جودة �لسياسات �لتي يجري تطويرها  �الأ
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لى ضرورة تو�فر �لبيانات  ضافة �إ دو�ت ومقاربات مختلفة لقياس �لظاهرة، باالإ ولى بضرورة �لعمل على تطوير �أ لمو�جهتها. ومن ثّم، تتعلق �لتوصية �الأ

مام �لد�رسين و�لمهتمين وصانعي �لسياسات. حصاء�ت �أ و�الإ

ن هذ�  ن تقدم قر�ء�ت و�جتهاد�ت مختلفة لخطاب �لعنف ضد �لنساء. ومن شاأ ثانيًا: ضرورة �النفتاح على �لمذ�هب �لفقهية �لمختلفة �لتي يمكنها �أ

لى �لفقيه �لمجتهد بداًل من �لفقيه �لمقّلد. ن يسهم في تنمية ملكة �الجتهاد و�لتجديد لدى �لفقيه، �ستجابًة لحاجة �لمجتمع �إ �النفتاح �أ

ة في شموليتها، بغرض تطويرها وتنقيحها في ضوء  جر�ء�ت �لتي تتعامل مع ظاهرة �لعنف ضد �لمر�أ همية �لمر�جعة �لدورية للقو�نين و�الإ ثالثًا: �أ

نما مسؤولية �لباحثين و�لباحثات  �إ �لدر�سات و�لبيانات �لمحّدثة. وليست هذه �لمر�جعة �لدورية مسؤولية �لجهات �لتشريعية في �لدول فقط، و

همال �لدور �لذي  حو�ل- �إ ي حال من �الأ لى �لمؤسسات �لدينية �لتي ال يمكن- باأ ضافة �إ يًضا، باالإ �لمهتمين و�لمهتمات بقضايا �لعد�لة و�لمساو�ة �أ

و �لتقليل منه. فر�د في �لمنطقة، �أ تلعبه في حياة �الأ

لى �لتشريعات �لتي تم تطويرها  ضافة �إ فضل �لممارسات في �لمنطقة، باالإ رابًعا: �الستفادة من �لتشريعات �لعربية �لتي يمكن مناقشتها بوصفها �أ

في سياقات �جتماعية وقانونية شبيهة، و�ستطاعت �لتعامل بنجاح مع �لظاهرة.

عمال �لدر�مية )وبخاصة �لمخرجون و�لمنتجون و�لممثلون/�لممثالت و�لمؤلفون وُكّتاب  فالم و�الأ خامًسا: تدريب �لعاملين في مجال صناعة �الأ

ة. ويشمل �لتدريُب �ستعر�َض  عمال �لدر�مية تحّث على مناَهضة �لعنف ضد �لمر�أ يجابية في �الأ در�ج رسائل �إ همية �إ �لسيناريو و�لحو�ر( على �أ

بعاد تلك �لظاهرة. حصاء�ت �لعنف �لمنزلي في �لدول �لعربية للتوعية باأ �إ

لى �لمزيد من �لدر�سات �لبحثية �لتي  ضافة �إ ثيره في �لمجتمعات، باالإ لى موضوعات �لربط بين دور �لفن وتاأ جر�ء �لدر�سات �لتي تتطّرق �إ سادًسا: �إ

فر�د و�لمجتمعات. ثيرها �الجتماعي في سلوك �الأ عمال �لفنية وتاأ دو�ت �لقياس ووضع �لمؤشر�ت �لتي يمكن من خاللها تحليل �الأ تشمل �أ

يًضا تجربة معتبرة   نما قّدم �أ �إ ة باللغة �لعربية فقط، و نتاج �لمعرفة �لخاصة بالعنف ضد �لمر�أ خيًر�، قّدم هذ� �لعمل محاولة، ال في مجال �إ و�أ

لبناء فريق عمل من مختلف �لتخصصات و�التجاهات �لفكرية و�النتماء�ت �لجغر�فية، نجح برغم صعوبات �لتو�صل �لفعلي وقيود �لحركة �لتي 

نما �لمجتمعات  �إ هم �لقضايا �لتي تو�جه ليس �لنساء فحسب و ُفِرَضت نتيجة وباء عالمي، في تطوير خطاب ولغة مشتركة للتعامل مع و�حدة من �أ

يًضا. بشكل عام �أ



89

فاق التغيير في الفقه والقانون شكاليات واآ ة  في المجتمعات العربية :  اإلإ العنف ضد المراأ

مقدمة

شكاله �لمختلفة.  مام �لناجيات من �لعنف �لمنزلي باأ لى توفير معلومات حول �لمو�رد �لمتاحة في عدد من �لدول �لعربية �أ يهدف هذ� �لملحق �إ

نهن قادر�ت على كسر �لصمت �لمحيط  ن �لنساء �لالئي تعّرضن للعنف لسن سلبيات، و�أ ونستعمل، في هذ� �لسياق، مصطلح »�لّناجيات« �عتر�ًفا باأ

خ. فظهرت  و �أ و زوج �أ ب �أ فات و�لهاربات من قسوة �أ ِمنة« لحماية �لنساء �لُمعنَّ همية »�لبيوت �الآ بالعنف. وقد �ستشعرت �لعديد من �لدول �لعربية �أ

ربعينيات �لقرن �لعشرين، وقد وصل عددها مع بد�ية �لقرن �لحالي  فات في �لواليات �لمتحدة في �أ يو�ء �لُمعنَّ ِمنة بوصفها مر�كز الإ فكرة �لبيوت �الآ

يو�ء  سيا فظهرت خالل �لتسعينيات مر�كز �إ ما في قارة �آ ة في سبعينات �لقرن �لعشرين، و�أ ِمن للمر�أ ول بيت �آ نِشئ �أ وروبا �أُ لفين. وفي �أ لى نحو �أ �إ

للنساء �لناجيات من �لعنف.

مار�ت، �لسعودية، �لبحرين، تونس، �لمغرب، �لجز�ئر، كردستان  ِمنة في عدد من �لدول �لعربية، منها: مصر، �الإ وقد �نتشرت بعض �لبيوت �الآ

ردن، لبنان، فلسطين. �لعر�ق، �الأ

ِمنة: نشاء هذه �لمالذ�ت �الآ وهناك معايير يجب وضعها في �لحسبان عند �إ

ن يكون هناك غرف مجّهزة    ماكن لتناول �لطعام، و�أ �لتصميم �لد�خلي بحيث يشتمل على غرف مناسبة للنوم، وغرف معيشية، و�أ  - �أ 

نشطة �لترفيهية. رشاد، و�لعمل �لمهني و�الأ لالإ   

مة للناجية. ِمن من حيث عدد �لناجيات، وهو ما يؤثر بشكل كبير في جودة �لخدمات �لمقدَّ معيار �لقدرة �الستيعابية للبيت �الآ  - ب 

خصائيات �جتماعيات ونفسيات، ومحامية لتقديم خدمات �الستشارة و�لدعم     ِمن من �أ د�رة �لبيت �الآ تو�فر �لكو�در �لمهنية الإ  - ج 

لى مديرة �لبيت. ضافة �إ �لقانوني، باالإ   

مان. ة باالأ جل دعم شعور �لمر�أ ي مخاطر، من �أ ِمنة خالية من �أ ِمن لتوفير بيئة �آ من و�لسالمة د�خل �لبيت �الآ معيار �الأ  - د 

وفضاًل عن ذلك، يتطلب �لتعامل مع قضايا �لنساء �لناجيات من �لعنف، من �لحكومات ومنظمات �لمجتمع �لمدني �لعاملة في      

تي: ن تقوم باالآ مجال تقديم �لخدمات �لشاملة �أ   

جاز�ت     و �الأ يام �لعمل �أ و �لليل، سو�ء في �أ ي وقت من �لنهار �أ ِمنة تستطيع من خاللها �لناجيات �التصال في �أ توفير خطوط �آ  -  1

لى ما تتعّرض له من عنف. صغاء �إ و مساعدتها باالإ ِمن �أ لى �لبيت �الآ ما لمساعدتها في �لوصول �إ سبوع، �إ ي على مد�ر �الأ �لرسمية، �أ   

ا على كيفية �لتحدث مع �لناجية ومساندتها. توفير كو�در مدّربة تدريًبا مهنيًّ  -  2

مين سالمتها. جل تاأ لى مكان تو�جدها من �أ �لتحرك �لسريع، في حالة وجود خطر على �لناجية، �إ  -  3

�أسماء رمزي

مو�رد مساعدة �لّناجيات من �لعنف �لمنزلي في �لوطن �لعربي

ملحق )1(
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مر. ن �قتضى �الأ نفاذ �لقانون كالشرطة، في حالة وجود خطر محدق على �لناجية �إ جهزة �إ �لتنسيق و�لتعاون مع �أ  -  ٤

 

لى ذلك. �لتنسيق مع �لمستشفيات و�لمر�كز �لصحية عند �لحاجة �إ  -  ٥

ِمنة في حالة �لحاجة. لى �لبيوت �الآ دعم مر�فقة �لناجية �إ  -  6

األأردن

سرة، خالل  د�رة حماية �الأ ن نحو ربع �لحاالت �لتي تعاملت معها مكاتب �لخدمة �الجتماعية في �إ حصائيات وز�رة �لتنمية �الجتماعية �أ كشفت �إ

لى: لت �إ ولى من �لعام �لحالي، ُحوِّ شهر �لعشرة �الأ �الأ

ّسست عام2016 200٧. وتبلغ طاقتها �الستيعابية )٥0( منتفعة. وتقدم     ربد لحماية الُمعنَّفات: �لتي تاأ دار الوفاق األأسري في اإ  -  1

سري، برنامج �لرعاية �لالحقة، بر�مج تثقيفية وترفيهية. �لعنو�ن: HRGG+٨2٩، حي     رشاد �الأ �لد�ر عدة بر�مج، منها: برنامج �الإ   

ربد، شارع �لهاشمي. تليفون :٩62٧٧٧3٤0٧2٩+ شرفية، �إ �الأ   

نِشئت عام 1٩٧3.    حدى دور �لحماية و�لرعاية �لتابعة لوز�رة �لتنمية �الجتماعية، �أُ دار رعاية الفتيات الرصيفة الخنساء سابقًا: �إ  -  2

لى �لحماية و�لرعاية من كل �لجنسيات من سّن 12 عاًما حتى سّن 1٨ عاًما. وتبلغ طاقتها     وتستقبل �لفتيات �لمحتاجات �إ    

سرية طبيعية متماسكة، تضمن لهن    جو�ء �أ ن تعيش �لفتيات في �أ لى �أ �الستيعابية )٥0( منتفعة. وتهدف �لد�ر �نطالًقا من رؤيتها �إ   

ثار �لناتجة عن     ز�لة �الآ �إ �لبقاء و�لنماء و�لحماية و�لرعاية. وتتلخص رسالتها في حماية �لفتيات �لمعّرضات للخطر ورعايتهن، و   

ردن. �لهاتف: ِمنة. �لعنو�ن: 23J2+36٨، شارع ياجوز، �لرصيفة، �الأ سرية �آ جو�ء �أ ساءة، وذلك من خالل توفير �أ تعّرضهن لالإ   

+62٩1 ٩٥10 ٩ ٧62   

مارات العربية المتحدة األإ

مار�ت �لعربية �لمتحدة    ح بها في دولة �الإ نسانية غير ربحية مصرَّ يو�ء ورعاية �إ ول د�ر �إ مؤسسة دبي لرعاية النساء واألأطفال: هي �أ  -  1

و�خر عام ست �أ سِّ طفال، وضحايا �الّتجار بالبشر. وقد �أُ سري، وسوء معاملة �الأ طفال من ضحايا �لعنف �الأ لرعاية �لنساء و�الأ   

نسان. �لعنو�ن: دبي،     يو�ء وحماية ودعم فوري، وبما يتفق مع �لمو�ثيق �لدولية لحقوق �الإ جل منح �لضحايا خدمات �إ 200٧،من �أ   

لكتروني : https://www.dfwac.ae/ar. وعند فتح     مار�ت �لعربية �لمتحدة. �لهاتف: +٩٧1 ٤ 606 0300 �لموقع �الإ �الإ   

قامة �لالجئين     د�رة �لعامة الإ �لموقع يظهر  عدد من �لمو�قع �لتي تهّم �لمستخدمين، منها: هيئة �لصحة بدبي، محاكم دبي، �الإ   

مار�تي، وز�رة �لمو�رد �لبشرية و�لتوطين. حمر �الإ بدبي، �لهالل �الأ   

سري، بترخيص من هيئة تنمية �لمجتمع للتعامل مع حاالت �لعنف  طفال من ضحايا �لعنف �الأ ول د�ر لرعاية �لنساء و�الأ وُتعدُّ مؤسسة دبي �أ

وى لهن بسبب  طفال. وهناك بعض حاالت من �لنساء �للو�تي ال ماأ سري وحاالت �العتد�ء و�الغتصاب و�لتحرش �لتي تتعرض لها �لنساء و�الأ �الأ

لى بلدها خوًفا  نها مع مفوضية �لالجئين، بسبب رفضها �لعودة �إ و عدم وجود عائل لهن في �لدولة. وتوجد حاالت يجري �لتنسيق بشاأ سجن �لزوج، �أ
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و بسبب عدم �الستقر�ر �لسياسي، فيجري �لعمل على توفير وطن بديل. وهناك بعض �لحاالت لخادمات تعّرضن للضرب و�لتعذيب من  من قتلها، �أ

بالغ �لشرطة بها. مخدوميهم، ويتم �إ

يو�ء �لمحتاجات  ا في �إ طفال لمعايير عالمية َوْفًقا لقانون معتمد عالميًّ هم �لممنوعات د�خل �لمؤسسة: تخضع مؤسسة دبي لرعاية �لنساء و�الأ �أ

يو�ء لتوفير �لحرية �لالزمة للمقيمات؛ كذلك ُيمَنع �ستخد�م �لهاتف  ي كامير�ت في مباني �الإ برز �لشروط: عدم تركيب �أ وتوفير �لرعاية لهن، ومن �أ

وى.  ن تفصح �لنزيلة عن مكان تو�جدها خارج �لماأ قصى، على �أ وى خارجه بعد �لساعة �لتاسعة مساًء كحد �أ ال بشروط؛ وُيمَنع تو�جد نزيالت �لماأ �إ

مر ُتؤَخذ عند تو�جد  ذ� لزم �الأ �إ دوية، و ي �أ هم شروط �لحفاظ على حياتهن، كذلك ُتمَنع �أ فصاح عن ُهوّية �لنزيالت من �أ وُتعّد �لسرية �لكاملة وعدم �الإ

قامة في �لمؤسسة.  هم شروط �الإ كد من تناول �لنزيلة �لدو�ء فعاًل. وُيعدُّ منع �لتدخين وعدم �حتساء �لمشروبات �لكحولية من �أ �لممرضة �لتي تتاأ

و قد  لى �النتحار، �أ ن �إ ن بعضهن قد يلجاأ رو�ح �لنزيالت، وبخاصة �أ و سكاكين، حفاًظا على �أ ي مو�د زجاجية �أ و تو�جد �أ كذلك ال يمكن �ستخد�م �أ

حد�هن فريسة حاالت غضب مفاجئة فتتعّرض حياتها للخطر. تسقط �إ

منية، وفرد�  من من شرطة دبي على �لبو�بات �لرئيسة، وتتو�جد دورية �أ طفال رجال �أ قامة في �لمؤسسة: توفر مؤسسة دبي لرعاية �لنساء و�الأ �الإ

ر  عمارهم عن 12 عاًما، وُتوفِّ عمار �لمتقدمة، وُيستثَنى �لذكور فال تزيد �أ طفاَل من عمر يوم حتى �الأ من لتقديم �لدعم �لالزم عند �لحاجة. وتستقبل �الأ �أ

وقات �لدو�م �لرسمي لعمل �لفحوصات و�لتطعيمات  لى ممرضة مقيمة وطبيبة خالل �أ ضافة �إ خصائيًة �جتماعية لكل نزيلة على مد�ر �لساعة، باالإ �أ

طفال و�لنزيالت. �لالزمة لالأ

مارة �لشارقة، وتوفير �لحياة �لكريمة لها،     ة في �إ جل ضمان حماية �لمر�أ س عام 2011 من �أ سَّ مركز حماية المراأة »قوارير«: تاأ  -  2

ى فيها حاجاتها     وتوعيتها بحقوقها، وتمكينها من �لعيش باستقاللية وكر�مة، من خالل �ستقبالها في بيئة معيشية مناسبة ُتلبَّ   

هيل ضحايا �لعنف عادة تاأ لى حين تحسن ظروفها. ويجري في هذ� �لمركز �إ منية، بشكل مؤقت �إ �لفسيولوجية و�الجتماعية و�الأ   

و    ا، ودمجهن في �لمجتمع. كما يقدم �لمركز خدمات �ستشارية، سو�ء كانت نفسية �أ ا ومهنيًّ ا ونفسيًّ من �لنساء و�لفتيات �جتماعيًّ    

    .info@sssd.shj.ae : لكتروني و قانونية. العنوان: فاكس: 06٥310٧٧٧ /�لهاتف: 06٥01٥01٥ /�لبريد �الإ �جتماعية �أ   

.٩/https://sssd.shj.ae/service-details : لكتروني �لموقع �الإ   

البحرين

قسم الخدمات األجتماعية بالمراكز الصحية:

مركز �لشيخ جابر صباح �لصحي. رقم تليفون: 1٧16٥٨٨٨  -  1

مركز �لشيخ سلمان �لصحي. رقم تليفون: 1٧3٤٨٨٨٨  -  2

مركز مدينة حمد �لصحي. رقم تليفون: 1٧٤1٨٨٨٨   -  3

حمد �لصحي. رقم تليفون: 1٧6٩6٨٨ -  مركز �لشيخ جابر �الأ  ٤

نمائية والوقائية: رشادية واألإ رشاد النفسي، وتقديم البرامج األإ رشاد األأسري: وتشمل خدمات لالإ مكاتب األإ

مركز مدينة حمد �الجتماعي. رقم تليفون: 1٧10231٤  -  1

مركز �لمحّرق �الجتماعي. رقم تليفون: 1٧102316  -  2
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مكاتب حماية األأسرة الطبية لوزارة الداخلية:

سرة بمديرية محافظة �لمحّرق. رقم تليفون:                                                                                                                            مكتب حماية �الأ  -  1

1-17390185 -  173370000   

سرة باب �لبحرين. رقم تليفون: 17203799 مكتب حماية �الأ  -  2

ة. �لعنو�ن: مبنى 103، طريق 2٨2٥، مجمع ٩2٨ ص. ب. 3٨٨٨6/�لخط �لمجاني: ٨000٨006/   على للمر�أ ة �لتابع للمجلس �الأ مر�كز دعم �لمر�أ   

support.momen @ scw.bh :لكتروني �لبريد �الإ   

لكتروني:   مان. �لعنو�ن: مبنى 2٥٩، طريق 110٤، مجمع ٧11 توبلي. رقم تليفون: +٩٧31٧٨٤61٤/�لخط �لساخن: ٨000٨001/ �لبريد �الإ د�ر �الأ   

sowasn.qaheri@social.gov.bh   

الجزائر

مهات �لعازبات، وكذلك  يو�ء عام 1٩٩٥؛ يستقبل �لمطلقات و�لنساء ضحايا �لعنف، و�الأ ّسست جمعية »نساء في �لشدة« مركز �إ ما في �لجز�ئر فقد �أ و�أ

لى جانب �ستقبال �لمركز �لنساء �لمطرود�ت تعسًفا وضحايا  �إ ا. و رهاب. ولدى �لمركز ٥ �ستوديوهات، بطاقة �ستيعابية محدودة نسبيًّ �لنساء ضحايا �الإ

مية  ة من خالل �لتكوين �لمهني ومحو �الأ دماج �لمر�أ عادة �إ بناء للدر�سة، مع �إ بنائهن، تحرص �لجمعية على مو�صلة �الأ نو�عه مع �أ �لعنف بشتى �أ

يديهن ضماًنا للمستقبل. و�لعمل في ِوَرش �لخياطة لكسب قوتهن باأ

طفالهن. 2- �لدفاع عن حقوقهن �لمادية و�لمعنوية. 3- �لتعامل مع جميع �لمسائل  لى: 1- مساعدة �لنساء �لمنكوبات و�أ وتهدف �لجمعية �إ

سرع وقت ممكن. ٥- منع معاناتهن  نشاء منازل »�نتقالية« في �أ جر�ء �لذي َيتعّين �تخاذه لصالح �لضحية. ٤- �إ �لمتعلقة بحالتهن دون �ستبعاد �الإ

ر�ء �لسياسية. هاتف: 0٥٤٩.30.6٩.2٧/ فاكس:  و �الآ و فئة �لدين �أ و �لجنسية �أ ي تمييز،  وال سيما بسبب �لِعْرق �أ و�لتخفيف منها دون �أ

sos.wife.06@gmail.com/ https://www.facebook.com/SOS.FEMME.06 :لكتروني 03٤.16.10.٧2/�لبريد �الإ

المغرب

يواء النساء ضحايا العنف، هي: توجد ثالثة مراكز ألإ

قو�س بلوك DW, رقم 26 شارع �لمسيرة، حي يعقوب �لمنصور،    ة مغربية تعرضت للعنف. �لعنو�ن: �الأ الف �مر�أ نجاد«: ما يقرب من 6 �آ »�أ  -  1

lddf_rabat@yahoo.fr +20٩٨٩٩-661 212  :لرباط ،  �لمغرب.  تليفون�   

يو�ء تيليال في �لد�ر �لبيضاء: ٥٨00 تبليغ عن حالة عنف في �لفترة نفسها. http://association-tigminou.org/. �لعنو�ن :   مركز �الإ  -  2

كادير. تيليال، ٨0000 �أ   

مركز تاويز� �لتابع لفرع �التحاد �لوطني �لنسائي بالحسيمة  -  3
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المملكة العربية السعودية

يذ�ء و�لعنف  ض لالإ رقام �لفاكس �لتي يمكن من خاللها تلقي �لبالغات عن �لحاالت �لتي تتعرَّ رقام �لهو�تف و�أ حددت وز�رة �لشؤون �الجتماعية �أ

د�رة  و 1٩1٩. �الإ نحاء �لمملكة كافًة: ٨0012٤٥00٥ �أ سري في مختلف مناطق �لمملكة. و�لرقم �لمجاني لتلقي �التصاالت حول �لعنف �لمنزلي في �أ �الأ

�لعامة للحماية �الجتماعية، �لرياض، �لرمز �لبريدي: 111٥٧/ هاتف 00٩661٤٧3٨002/ فاكس00٩661٤٧360٥٥

رقام للجان �لحماية �الجتماعية  وهناك تعليمات و�ضحة من �لحكومة �لسعودية لوز�رة �لرعاية و�لتنمية �الجتماعية، �قتضت تخصيص تلك �الأ

سري، بالسرعة و�لسّرية  يذ�ء و�لعنف �الأ �لمنتشرة في مناطق �لمملكة �لثالث عشرة، ليتم من خاللها تلقي �لبالغات، و�لتعامل مع حو�دث �الإ

سري، و�لتي غالًبا  ذى و�لعنف �الأ فضل خدمات �لرعاية للفئات �لتي تكون ُعْرضة لالأ د�رة ولجانها في �لمناطق على تقديم �أ �لمطلوبة، حرًصا من �الإ

و طبيب  ذى، ُيرَجى عدم �النتظار، وسرعة تبليغ طبيبة �أ ض لالأ طفال و�لُمسّنين و�لمعاقين و�لعمالة �لمنزلية. وفي حال �لتعرُّ ما تكون من �لنساء و�الأ

قرب مركز شرطة لتسجيل شكوى  لى �أ ه �إ ثبات �لحالة، ويمكن �لتوجُّ �إ قرب، لتحويلك مباشرًة و و �لمستشفى �الأ ولية �لتابع للحي �أ مركز �لرعاية �الأ

و�لتحويل على �لجهات �لمختصة مباشرًة.

لى �لشخص �لَمْعني: لجنة �لحماية  رسال فاكس، على �لرقم �لمذكور، يتم فيه توضيح �لمشكلة وكيفية �لوصول �إ و �إ ويمكن �التصال مباشرًة، �أ

بمنطقة �لرياض، هاتف: 0120٧٥2٤2، فاكس: 0120٧٥1٧2/لجنة �لحماية بمنطقة مكة �لمكرمة، هاتف: 0266166٨٨، فاكس: 0266٤1٨1٥/لجنة �لحماية 

بالمنطقة �لشرقية، هاتف: 03٨3٤٩٤22، فاكس: 03٨30٥122/لجنة �لحماية بمنطقة عسير، هاتف: 0٧22٤٧0٨٧، فاكس: 0٧22٤٧0٩1/لجنة �لحماية 

بمنطقة حائل، 

هاتف: 06٥٤3٧٩٤٤، فاكس: 06٥٤3٧٩٤٤/لجنة �لحماية بمنطقة �لمدينة �لمنورة، هاتف: 0٤٨6٥٤11٧، فاكس: 0٤٨6٥٤11٥/لجنة �لحماية بمنطقة 

�لقصيم، هاتف: 063٨٥3٧30، فاكس: 063٨٥3٧21/لجنة �لحماية بمنطقة �لجوف، هاتف: 0٤62٥0٨2٤، فاكس: 0٤62٥0٨2٤/لجنة �لحماية بمنطقة 

نجر�ن، هاتف: 0٧٥2٩03٨6، فاكس: 0٧٥2٩0٤61/لجنة �لحماية بمنطقة �لباحة، هاتف: 0٧٧226٩32، فاكس: 0٧٧22٨1٨0/لجنة �لحماية بمنطقة جاز�ن، 

هاتف: 0٧31٧2266، فاكس: 0٧31٧2266/لجنة �لحماية بمنطقة تبوك، هاتف: 0٤٤23٥0٤٨، فاكس: 0٤٤23٥0٤٨/لجنة �لحماية بمنطقة �لحدود 

�لشمالية، هاتف: 0٤662٩٩32، فاكس: 0٤662٩٩32

تونس

نجليزية، �لفرنسية، �لعربية: سرة و�لطفولة وكبار �لسن بثالث لغات: �الإ ة و�الأ لكتروني لوز�رة �لمر�أ دولة تونس لديها موقع �إ

http://www.sosfemmesviolences.tn/?fiche=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8

%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A

5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%

D8%B1%D8%A7%D8%B1&lang=ar
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لى �لنساء ضحايا �لعنف، وتوجيههن: صغاء �إ كما يوجد رقم مجاني هو 1٨٩٩ لالإ

حكام �لمرسوم بقانون ٨٨/2011 بتاريخ 2011/٩/2٤ �لمتعلق بتنظيم  بريل 2012، وتخضع الأ نِشئت في 1٤ �أ 1- جمعية بيتي: جمعية غير ربحية �أُ

ة، و�لتخطيط لدعم �لنساء �لمتجّوالت و�لمشّرد�ت من خالل تقديم خدمات معينة كالسكن،  �لجمعيات. وهدُفها �لحدُّ من �لضعف �القتصادي للمر�أ

دماج �القتصادي. عادة �الإ و�لدعم �لنفسي و�الجتماعي، و�لتوجيه �لقانوني، و�لمساعدة في �إ

https://www.facebook.com/AssociationBeity

/http://www.beity-tunisie.org

3٧٨ ٩٧1 ٧1 216+

beity.tunisie@gmail.com

ماكن  لى �أ طفال �لمقيمين معها �إ فات، بما في ذلك نقلها مع �الأ 2- جمعية المراأة والمواطنة بالكاف: تعمل �لجمعية على حماية �لسيد�ت �لُمعنَّ

ة، وتقّدم �لدعم �لطبي و�لنفسي  يو�ء. كما تقّدم مساعدة �لسيد�ت لتقديم شكوى للوحد�ت �لمختصة في جر�ئم �لعنف ضد �لمر�أ و مركز لالإ ِمنة �أ �آ

يًضا. وكذلك تعمل �لجمعية على حقوق �لطفل من ضحايا �لعنف �لجنسي. �لعنو�ن: +216 ٧٨ 22٧ 2٤٤ و�لقانوني �أ

afclekef@yahoo.fr

 /http://www.afc.tn

https://m.facebook.com/2011afc/?ref=page_internal&mt_nav=0

سرة ومكّونات من �لمجتمع  ة �لتونسية و�الأ 3- »تمكين«.. اأول ملجاأ نموذجي للنساء الُمعنَّفات واأطفالهن في تونس: ثمرة شر�كة بين وز�رة �لمر�أ

رض  طفالهن، وقد ُبني على مساحة شاسعة، وفي �أ برزها جمعية »�لنساء �لتونسيات للبحث حول �لتنمية«. مركز يضم 3٥ سريًر� للنساء و�أ �لمدني، و�أ

قامة بشكل مريح، كما تتو�فر به كل �لمر�فق �لحياتية �لضرورية مع وجود رعاية طبية ونفسية  زر�عية بعيدة عن �لضوضاء، حيث يتيح للنساء �الإ

مكونة من فريق طبي ومختصين في �لطب �لنفسي.

فات وتحفيزهن على  عادة بناء شخصية �لنساء �لُمعنَّ نما يعكف �لقائمون عليه على �إ �إ كل فقط، و لى �لنوم و�الأ قامة في هذ� �لمكان �إ وال تهدف �الإ

و زر�عية، حتى  نشطة ومهار�ت يدوية �أ عودة �لثقة في مهار�تهن و�لعمل على �ستقالليتهن �لذ�تية، من خالل خلق مو�رد رزق جديدة عبر تعليمهن �أ

نفسهن. يستطعن بعد ذلك �العتماد على �أ

طفالهن �لذين ال  قامة قصيرة، وتتعلق بالحاالت �الستعجالية للنساء و�أ ول، مدة �إ لى نوعين: �لنوع �الأ قامة في هذ� �لملجاأ �إ وتنقسم نوعية �الإ

وضاعن. و�لنوع �لثاني يتعلق  لى حين تسوية �أ حيان، فيجري �ستقبالهن د�خل �لمركز �إ سرهن في كثير من �الأ و ترفضهن �أ ليه، �أ ون �إ يجدون مكاًنا يلجاأ

ي سند عائلي مطلًقا. مد د�خل �لمركز، وهي تخّص �لنساء �لالتي ال يملكن �أ قامة طويلة �الأ باإ

ويتمتع �لمكان بسرية تامة، بهدف �لحماية. كما يحرص �لعاملون في �لملجاأ على طابع �لسّرية و�لتكتم حول مكان تو�جده، وذلك بهدف حماية 

قامة في هذ� �لمركز، لتتم بعدها مرحلة  رقاًما لتلقي شكاوى وطلبات �لنساء �لالتي يرغبن في �الإ فة. كما وضعت �لجهات �لمسؤولة �أ ة �لُمعنَّ �لمر�أ

رقام. د�رية، ولم نستطيع �لحصول على هذه �الأ جر�ء�ت �لقانونية و�الإ �ستكمال �الإ
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فلسطين

ة و�لطفل )AISHA( عام 200٩، وهي منظمة نسائية  ّسست جمعية عائشة لحماية �لمر�أ 1-  جمعية عائشة لحماية المراأة والطفل )AISHA(: تاأ

ة من خالل �لتمكين �القتصادي و�لدعم �لنفسي و�الجتماعي للفئات �لمهّمشة في  دماج �لمنظور �لذي ير�عي �لمر�أ فلسطينية مستقلة تعمل على �إ

قطاع غزة، مع �لتركيز على مدينة غزة و�لمنطقة �لشمالية.

طفال من �لعنف عبر دعم �لوعي بالقضايا �لنفسية و�الجتماعية و�لقانونية و�القتصادية �لمهمة،  لى حماية �لنساء و�الأ وتسعى جمعية عائشة �إ

ستر�تيجية، بتطوير مر�عاة �لفو�رق بين �لجنسين وتطبيقه  ثناء تنفيذ خطتها �الإ وتمكين �لوعي بها ورفعه. وعالوة على ذلك، قامت جمعية عائشة �أ

طفال �لضعفاء من ضحايا �لعنف �ستجابًة لالحتياجات �لمحددة  نشائها على تمكين �لنساء و�الأ في جميع �لمجاالت. وقد عملت جمعية عائشة منذ �إ

ت �لجمعية في �عتماد نهج �لتمكين �لفردي �لذي يضع في �لحسبان �لفروق �لفردية. وَوْفًقا لذلك، نجحت في  طفال في �لمجتمع. فبد�أ للنساء و�الأ

لى �لمستفيدين �لمستهدفين. �لعنو�ن: 2011/٨، غزة.  على كثيًر�. وقد �ستمرت جمعية عائشة بوصفها قناة للوصول �إ تحقيق معدالت من �لتمكين �أ

لى  ل وصوَل �لنساء في مختلف �لمناطق في قطاع غزة �إ طلقت تطبيق زهر �لذي ُيسهِّ ن �لجمعية �أ �لهاتف: +٩٧0 ٨ 2٨٨ ٨٥22 ومن �لجميل ذكره �أ

و خدمات �لحماية(؛ وذلك من خالل �لر�بط:  نو�عها )�جتماعية، ونفسية، وقانونية �أ خدمات �لصحة �لنفسية و�الستشار�ت بمختلف �أ

.https://play.google.com/store/apps/details 

لى حماية �لنساء ضحايا �لعنف وتمكينهن.  ول �إ 2- مركز محور في بيت لحم: مركز حكومي تابع لوز�رة �لتنمية �الجتماعية. ويهدف في �لمقام �الأ

و حتى �لمجتمع. وال يتوقف نشاطه على حمايتهن  سرهن، �أ نِشئ في عام 200٧ ليمثل و�جهة لكل �لنساء �للو�تي يتعّرضن للعنف من قبل �أ و�أُ

لى منازلهن  ليه. وقد َيعدن �إ ن �إ رشادية للنساء �للو�تي يلجاأ يًضا. ويقدم �لمركز خدمات �جتماعية وقانونية و�إ طفالهن �أ نما يوفر �لحماية الأ �إ فحسب، و

 .saedaatrash@gmail.com :يميل كد من عدم وجود خطر على حياتهن. تليفون: 2٧٤٨660 / 0٥٩٧٩٥62٤٩ /0٥٩٨01٩3٤6/�الإ عند �لتاأ

سكان �لمهندسين. العنوان: بيت لحم، بيت بصة، منطقة �إ

نشاء �لجمعية محاربة  ول الإ نِشئت عام 1٩٩2 بو�سطة مجموعة من �لنساء �لناشطات في مدينة �لناصرية. و�لهدف �الأ 3- جمعية نساء ضد العنف: �أُ

صبحت �لجمعية تمتلك مركزين للناجيات وتقدم  ظاهرة �لعنف ضد �لنساء. وكانت �لخدمة في �لبد�ية عن طريق �لخط �لساخن. وفي عام 2020، �أ

سرة تتحمل �لمصاريف وتتلقى �لتبرعات. طرق �لتو�صل مع �لجمعية على صفحة فيسبوك خدمة مجانية؛ فحسب قانون حماية �الأ

https://www.wavo.org/ar?fbclid=IwAR2AWtG :لكتروني https://www.facebook.com/wavo.org1/. و�لموقع �الإ

WPsoiJNnpG7r9DpzbespbKdYvpuEszMzya4f7ibbyXu05caaRIVw. ص. ب. 313، �لناصرة 16000/هاتف: 0٤-6٤6213٨/ 

.info@wavo.org :لكتروني فاكس 0٤-6٥٥3٧٨1/�لبريد �الإ

كردستان العراق

د�ت بالقتل  و �لمهدَّ فات �أ يو�ء �لنساء �لُمعنَّ عو�م بفتح دور الإ ِمنة برغم وجود مطالب من منظمات �لمجتمع �لمدني منذ �أ ي بيوت �آ ال توجد في �لعر�ق �أ

قليم كردستان، �لتي  فات في محافظات �إ يو�ء �لنساء �لُمعنَّ تي رفض �لحكومة على �لرغم من نجاح تجربة دور �إ سباب متعّددة. وياأ من قبل ذويهّن الأ

لى زيادة �لعدد  ا سّت دور موّزعة بين محافظاته �لثالث، وتسعى حكومته �إ قليم حاليًّ تبّنت حكومته �لتجربة منذ تسعينيات �لقرن �لماضي. ويضّم �الإ

الحتو�ء �لظاهرة.
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فة عن طريق �لباحثات �الجتماعيات و�لقانونيات �للو�تي تستعين  ة ُمعنَّ حدى تلك �لدور في �لسليمانّية، نجحت �لد�ر في مساعدة ٧٨0 �مر�أ وفى �إ

يو�ء سّرية وليس لديهم فيسبوك. �سم  بهّن �لد�ر. ال يوجد عناوين لهذه �لد�ر، وال توجد وسيلة للتو�صل غير �لخط �لساخن فقط. فعناوين مركز �الإ

فات �التصال بالخط �لساخن 11٩ في �لسليمانية. فات( تابع لوز�رة �لعدل. وعلى �لُمعنَّ �لمركز )ملجاأ خاص للنساء �لُمعنَّ

لبنان

حدى ضو�حي  حدها، وتقع في �إ يو�ء �لجمعية �لمسيحية للشابات �أ فات. وُتعدُّ مر�كز �إ ِمًنا في 3 مر�كز مؤقتة للنساء �لُمعنَّ يو�ًء �آ بعاد« �إ توفر مؤسسة »�أ

بلح  فات. وللجمعية مر�كز في �لشياح و�لبوشرية و�لحدث وجبيل، كما في طر�بلس وصور و�أ يو�ء �لنساء و�لفتيات �لُمعنَّ لى �إ بيروت. وتهدف �إ

ومرجعيون. �لعنو�ن: Furn El Chebbak, Sector ٥, ٥1 Bustani Street, Najjar Bldg., Ground Floor، بيروت، لبنان. �لهاتف: 

http://www.abaadmena.org/. abaad@abaadmena.org  +16٩13٨202٨

مصر

ِمنة للنساء في مصر عام 2003، ضمن سلسلة مشاريع تابعة لوز�رة �لتضامن �الجتماعي، وممّولة من طرفها،  ول بيت من �لبيوت �الآ س �أ سَّ تاأ

نشاء  ن هناك مقاومة شديدة د�خل �لوز�رة الإ ا. وقد ُلوِحظ في �لبد�ية �أ د�ريًّ شر�فها �إ هلية مع بقائها تحت �إ لى جمعية �أ د�رتها �إ سناَد �إ ثم قّررت �لوز�رُة �إ

ِمنة �لموجودة في محافظتي  ن مثل هذه �لبيوت قد تشجع �لنساء على �النحر�ف وهجر بيوتهن. وعد� �لبيوت �الآ مثل هذه �لبيوت، �عتقاًد� منها �أ

هلية، ولكنها ممولة بالكامل من وز�رة �لتضامن  لى جمعيات �أ سِندت بقية �لبيوت �إ شر�ف �لحكومي، �أُ بني سويف و�لقليوبية �لتي تخضع لالإ

شر�فها. �الجتماعي وتخضع الإ

يًضا تبرعات ومنح  ذ� كانت لديهن مو�رد، وهناك �أ عانات مقّررة من �لوز�رة، ورسوم �شتر�كات �لنساء �لمتردد�ت على �لدور �إ تي �لتمويل من �إ وياأ

ما بيوت �لمجتمع �لمدني فتتكفل بتمويلها جمعيات بعد �لحصول على تصريح من وز�رة  د�رية �لمختصة. و�أ لتلك �لبيوت بعد مو�فقة �لجهة �الإ

شر�ف دوري من �لوز�رة. ِمن، وتخضع الإ نشاء �لبيت �الآ �لتضامن �الجتماعي الإ

حدى �لجمعيات  ة، ومطبخ وحمام، ولكن عندما يكون �لبيت جزًء� من مبنى الإ ِسرَّ و ثالث مزّودة بعدة �أ ِمنة من غرفتين �أ وتتكون معظم �لبيوت �الآ

طفال. خرى كتخصيص مكان ترفيهي لالأ هلية، َتتوّفر خدماٌت �أ �الأ

ا. والثاني  ا وجسديًّ جل« تسمح للنساء بالبقاء مدة غير محددة لعالجهن نفسيًّ ِمنة: األأول »بيوت طويلة �الأ نو�ع مختلفة من �لبيوت �الآ وهناك ثالثة �أ

هيلهن للعمل  و تاأ حيان، ويجري خالله مساعدتهن على �تخاذ قر�ر �لعودة �أ غلب �الأ جل« يمكثن فيها مدة ال تتجاوز �لعام في �أ »بيوت قصيرة �الأ

يام. و�الندماج في �لمجتمع. والثالث »بيوت �لطو�رئ« �لتي تختص بتقديم �لخدمة �لسريعة و�لمباشرة، وتوفير حماية مؤقتة ال تتعّدى ثالثة �أ

ة، و�لمنظمات غير �لحكومية �لتي تعمل  ِمنة عن طريق �لخط �لساخن لمكتب �لشكاوى في �لمجلس �لقومي للمر�أ لى �لبيوت �الآ ل �لنساُء �إ وُتحوَّ

ا. ن تكون مريضة نفسيًّ و �أ خر، �أ يو�ء �آ ال يكون لديها مكان �إ حيان عن طريق �لمستشفيات على شرط �أ فات، وفي بعض �الأ مع �لُمعنَّ

قامة  تي: 1- تقديم طلب �اللتحاق للمركز. 2- تقديم �لمستند�ت �لمطلوبة. 3- سد�د رسوم �الإ جر�ء�ت �لحصول على �لخدمة على �لنحو �الآ تي �إ وتاأ

ما �لمستند�ت  خالل بالنظام �لد�خلي للمركز و�حتر�مه. و�أ في حالة وجود دخل، وهي ثلث �لدخل �لثابت. ٤- �لعرض على لجنة. ٥- �لتعهد بعدم �الإ
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�لمطلوبة فهي: 1-صورة من بطاقة �لرقم �لقومي. 2- صورة صحيفة �لحالة �لجنائية )فيش وتشبيه(. 3- عدد 2 صورة شخصية. ٤- مفرد�ت مرتب في 

حالة وجود مرتب. ٥- شهادة صحية.

ي  طفال حتى سّن 12 سنة للذكور، و�أ ِمنة في مصر. وقد ُسِمح مؤخًر� باصطحاب �الأ جر�ء�ت و�لمستند�ت مطلوبٌة في كل �لبيوت �الآ وكلُّ هذه �الإ

قامتها في �لبيت خالل �ليوم، بعد �لحصول على تصريح بموعد محدد للرجوع. ثناء �إ ناث. وُيسَمح للناجية بالخروج صباًحا للعمل �أ سّن لالإ

مراكز استضافة وزارة التضامن األجتماعي في القاهرة والمحافظات

رض �لجولف، مدينة نصر. تليفون: 2٤1٤0٤00-02 سماء فهمي، �أ �لقاهرة )جمعية عمر بن عبد �لعزيز(. �لعنو�ن: 1٧ ش �أ  -  1

ولى، محطة دولسي بجو�ر سنتر �لزعيم. تليفون:   كتوبر �لحي �لسادس، �لمجاورة �الأ سرة بالجيزة(. �لعنو�ن: 6 �أ �لجيزة )جمعية تنظيم �الأ  -  2

0122266٤100 / 3٨3٤٨60٩-  02   

سكندرية )جمعية مصطفي كامل(. �لعنو�ن: 2٥ ش مسجد مصطفى كامل )خليل �لخياط سابًقا(– قسم سيدي جابر. تليفون:   �الإ  -  3

0122٧1٩٧٨02/٥23٤٨٨6-03   

د�رة �الجتماعية   على مطعم �لحسيني، مبنى �الإ بني سويف )مركز �الستضافة �لمد�ر بو�سطة مديرية �لتضامن(. �لعنو�ن: شارع 23 يوليو، �أ  -  ٤

لمركز بني سويف. تليفون: 0٨2-2362٥0٨/0106٨٩٨6٨٥٥   

من    سماعيل �لدوري، �لمساكن �القتصادية بالحادقة، خلف �الأ �لفيوم )جمعية تنمية �لمجتمع بندر ثالث �لفيوم(. �لعنو�ن: عمارة 10 شارع �إ  -  ٥

ول. تليفون: 0100٩٤٥٩٨٨3/0٨٤20٧0٧٤2/0100٧٨1236٨ �لغذ�ئي، �لدور �الأ   

مام نادي بنها �لرياضي، بنها. تليفون: 010120٥٨٨2٤   ة �لمتكامل(. �لعنو�ن: شارع كلية �لطب، �أ �لقليوبية )مجمع خدمات �لمر�أ  -  6

مام صيدلية د. محمود. تليفون:    �لمنيا )جمعية تنمية �لمجتمع �لمحلي بماقوسة(. �لعنو�ن: مركز �لمنيا، قرية ماقوسة، ش �لبوسطة، �أ  -  ٧

 01126266٩63   

مل    مام مسجد �لعيسوي، �لمنصورة، ملحق بد�ر �الأ سالمية �لخيرية بالمنصورة(. �لعنو�ن: شارع محمود شاهين �أ �لدقهلية )�لمو�ساة �الإ  -  ٨

للمسنين. تليفون: 0100263٥610/0102٥٨30٧٧٩   

شراف حكومي: مراكز استضافة غير حكومية في القاهرة ولكنها تحت اإ
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ة(. عنو�ن �لمركز �لرئيسي: 10/٨ شارع متحف �لمنيل، �لدور �لثاني و�لخامس. رقم �لهاتف: 0236٤٤32٤   �لقاهرة )جمعية نهوض وتنمية �لمر�أ  -  2
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فة   و عنو�نه بالتليفون، وعلى �لسيدة �لُمعنَّ ة«. و�لملجاأ ال يقدم بياناته �أ فات تابع لـ«جمعية نهوض وتنمية �لمر�أ بيت حو�ء: ملجاأ للسيد�ت �لُمعنَّ  -  ٤

ة« هو: �لقاهرة، 10/٨ شارع   . وعنو�ن �لمركز �لرئيسي لـ«جمعية نهوض وتنمية �لمر�أ لى �لملجاأ ل ثم ُتنَقل �إ لى مركز �لجمعية، وهناك ُتسجَّ ه �إ �لتوجُّ   

متحف �لمنيل، �لدور �لخامس، شقة 12. تليفون: 0236٤٤32٤/ 02٥11٨6٧٧   
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مراجع 

ة. شكال �لتمييز ضد �لمر�أ �تفاقية �لقضاء على جميع �أ

مم �لمتحدة �لمكتب  حد خلف �لركب �لصادر عن (صندوق �الأ �لخدمات �لشاملة للناجيات من �لعنف �لقائم على �لنوع �الجتماعي عدم ترك �أ

فريقيا). دنى وشمال �أ قليمي للشرق �الأ �الإ

ِمنة، ص 24.  رشادي: �لخدمات �لشاملة للناجيات من �لعنف �لقائم على �لنوع �الجتماعي، �لجزء �لثالث، �لبيوت �الآ �لدليل �الإ

فريقيا �لصادر عن (       وسط وشمال �أ �لوقاية من �لعنف �لجنسي و�لعنف �لجندري و�الستجابة لهما في حاالت �لالجئين في منطقة �لشرق �الأ

UN- Human Capital project (HCP)

صد�ر (مركز تفوق �الستشاري للتنمية، سنة 2020). دليل مر�كز تقديم �لخدمات لضحايا �لعنف في �لبحرين �إ

لى زو�يا �لنسيان. 14 مارس 2022. روقة �لبرلمان �إ قانون مناهضة �لعنف �السري في �لعر�ق. من �أ

https://yaqinnews.net/reports/348067?fbclid=IwAR3nng0BJDcNKIt_3vNAHxLOoHi_

iaiHAB6dzxufoImPcnAAfWWCHWzwhO

سكو� - �زدهار �لبلد�ن- كر�مة  ليها في �لمنطقة �لعربية �لصادر عن (�الإ مكانية �لوصول �إ ماكن تو�فرها و�إ مالجئ �لنساء �لناجيات من �لعنف. �أ

.(WAVE and UNFPA -بعاد نسان- �أ �الإ

ال مالجئ للنساء �لمعنفات في �لعر�ق.. و�لسلطات تقترح �لوعظ �لديني بديال. 11ديسمبر. 2013.

   https://iraqiwomensleague.com/mod.php?mod=news&modfile=item&itemid=22658

الملحق )2(

يجابية في قو�نين �السرة �لمسلمة. حركة مساو�ة. 201٩.  �لتطور�ت �الإ

/https://www.musawah.org/ar/resources/positive-developments-in-muslim-family-laws-arabic
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مل حمادة.  المحررة: �أ

/هبة صالح. /هالة عبد �لقادر، �أ ت، �أ /ندى نشاأ /رضوى طارق، د/سلمى وحيدي، د/نادية �لشرقاوي، �أ مال حد�دين، �أ /�آ سماء رمزي، �أ / �أ الكاتبات: �أ

رشاد و�لتوعية  ة لالإ ْسوي. تعمل مسؤولة �لرصد و�لتوثيق في مركز �لمر�أ ن �لنِّ اأسماء رمزي: مصرية، فنانة تشكيلية، وباحثة وناشطة في �لشاأ

و جماعية د�خل مصر وخارجها. عضوة في نقابة �لفنون �لتشكيلية،  عمال فنية في مجال �لتصوير، سو�ء في معارض شخصية �أ �لقانونية. شاركت باأ

ور�ًقا بحثية في مركز �لشباب �لعربي. صالة. نشرت �أ هلية للفنون �لجميلة، وفي جمعية وكالة �لغوري، وفي جمعية �أ وفي �لجمعية �الأ

ة  ا مديرة وحدة در�سات �لمر�أ ستاذة مساعدة في �لعلوم �لسياسية بكلية �القتصاد و�لعلوم �لسياسية جامعة �لقاهرة، وتعمل حاليًّ اأمل حمادة: مصرية، �أ

كاديمي للماجستير �لمهني في �لنوع و�لتنمية. �هتماماتها �لبحثية عابرة للتخصص، وتركز فيها على قضايا �لنوع �الجتماعي و�لنساء،  و�لمنسق �الأ

ثيًر�  لى مظاهر �لتدين �لشعبي وغير �لرسمي وعالقتها تاأ ضافة �إ وبخاصة في مجاالت ممارسة �لقوة بمعناها �لو�سع، �لنوع �الجتماعي و�لصر�ع، باالإ

ثًر� بعالقات �لقوة في �لمجتمع. وتاأ

ردنية ضمن �لوفود  ة، ومحامية لمدة 30 عاًما. مّثلت �لمملكة �الأ ردنية لشؤون �لمر�أ ردنية، مستشارة قانونية في �للجنة �لوطنية �الأ اآمال حدادين: �أ

مام لجنة وضع  مام �لهيئات و�للجان �لدولية و�لتقارير �لوطنية �لدورية �لطوعية، و�أ �لوطنية �لرسمية لمناقشة �لعديد من �لتقارير �لوطنية �لدورية �أ

عد�د �لتقارير �لوطنية �لدورية و�لطوعية. عضوة في �لعديد من �للجان وفرق �لعمل �لوطنية. عّدت وشاركت في �إ ة. �أ �لمر�أ

 

ة، وحاصلة على درجة �لماجستير في �لنوع �الجتماعي و�لتنمية من كلية �القتصاد و�لعلوم  رضوى طارق: مصرية، باحثة في مجال تمكين �لمر�أ

�لسياسية، جامعه �لقاهرة.

 

سلمى وحيدي: بحرينية، محامية وباحثة قانونية. محاضرة في �لقانون بكلية �لحقوق جامعة هارفارد، ومحامية مشرفة مختصة بالقانون �لدولي 

صالح �لقانوني و�لقضائي. وتدير برنامج �لقانون و�لمجتمع في  ستر�تيجي و�الإ نسان. عملت في مجال �الستشار�ت �لقانونية و�لتقاضي �الإ وحقوق �الإ

سالمي بكلية �لحقوق جامعة هارفارد. �لعالم �الإ

 

سالمية،  ديان، دكتورة في �لدر�سات �الإ سالمي، ومتخصصة في علم �الأ نادية الشرقاوي: مغربية، كاتبة في مجال �لدر�سات �لنسائية في �لفكر �الإ

بحاث �لعلمية و�لتدريب  و جماعية. تعمل منسقة عامة لمؤسسة جسور للدر�سات و�الأ ونشرت في هذ� �لمجال �لعديد من �لكتب سو�ء فردية �أ

في �لمغرب. شاركت في �لعديد من �لمؤتمر�ت �لوطنية و�لدولية. وعضوة في لجان تحكيم عدد من �لمجالت �لدولية، وخبيرة في �لتنسيق وتنظيم 

نشطة �لدولية. �الأ

  �لتعريف بالكاتبات
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مريكية بالقاهرة تخصص �لفيزياء في عام 2011، ثم حصلت على ليسانس   ندى نشاأت: مصرية، ناشطة ومحاضرة ِنْسوية. تخرجت في �لجامعة �الأ

ة �لمصرية بالقاهرة. شاركت في عدة  ييد ومديرة مشروع في مؤسسة قضايا �لمر�أ �لحقوق جامعة �لقاهرة عام 2020. تعمل منسقة �لدفاع وكسب �لتاأ

نسان. حاضرْت في عدة جامعات مصرية  نسان وحقوق �لنساء. ونّسقت عدة حمالت لدعم حقوق �لنساء وحقوق �الإ فعاليات دولية حول حقوق �الإ

ودولية حول وضع �لنساء وحقوقهن. 

 

نسان من  هالة عبد القادر: مصرية، حاصلة على ليسانس �لحقوق من جامعة �لقاهرة، عام 1٩٩0- 1٩٩1، وعلى دبلوم �لمجتمع �لمدني وحقوق �الإ

مناء �لمؤسسة  كلية �القتصاد و�لعلوم �لسياسية جامعة �لقاهرة عام 200٩. عضوة في نقابة �لمحامين �لمصرية باالستئناف �لعالي. رئيسة مجلس �أ

 USAID سرة. عملت خبيرًة ومستشارًة قانونيًة لعدد من �لمنظمات �لدولية و�لمنظمات غير �لحكومية. كما عملت �ستشارية مع �لمصرية لتنمية �الأ

ربع سنو�ت ضمن  قليمية ودولية. شاركت على مدى �أ �إ ة و�لطفل. لها در�سات محلية و ة في مشروع مناَهضة �لعنف ضد �لمر�أ و�لمجلس �لقومي للمر�أ

قليمية حول  مم �لمتحدة بنيويورك. كانت ضمن �لوفود �لمصرية في �لعديد من �لمؤتمر�ت �لدولية و�الإ ة csw باالأ وفد مصر في لجنة وضع �لمر�أ

نسان. ة وحقوق �الإ قضايا �لمر�أ

 

هبة صالح: مصرية، باحثة ومترجمة. حاصلة على ماجستير �لنوع �الجتماعي و�لتنمية، كلية �القتصاد و�لعلوم �لسياسية، جامعة �لقاهرة. عضوة في 

حدى  صو�تهن �لسالم« و«نون �لحو�ر«. تشارك في برنامح »هي للحو�ر« بوصفها �إ سة ومديرة مبادرتْي »�أ فتاء �لمصرية. وهي مؤسِّ وحدة حو�ر بد�ر �الإ

وسط؛ ويتبع برنامج “هي للحو�ر” She for Dialogue منصَة �لحو�ر  �لقياد�ت �لنسائية �لناشطة في مجال تمكين �لنساء في منطقة �لشرق �الأ

ديان و�لثقافات )كايسيد(. تباع �الأ ه بن عبد �لعزيز للحو�ر بين �أ �لتابعة لمركز �لملك عبد ال�ل

 

 



End of document.


