
 

  
  

  

  

  خامسلالعدد ا  ..ه١٤٤٠ رمضان  ..م٢٠١٩ مايو

 العربي الوجدان في "العنف" مفهوم یستقر

ــه والمســلم ــّدة، بأن ــة والقســوة، الّش  ومجانب

 تلــــك وعلــــى والعمــــل، القــــول فــــي الرفـــق

ــــل، كــــل یســــتنكره الثقافیــــة، الخلفیــــة  عاق

 كـان إذا خاصـة وموضوعًا، شكالً  ویرفضه

 الرقیـق المخلـوق ذلـك المـرأة، نحو موجهاً 

 اهللا صــلى الرحمـة رسـول بـه أوصـى الـذي

  ".بالقواریر رویدك" :قال حین وسلم علیه

 مصطلح یحمل الدولیة، المواثیق في ولكن

 غیــر أخـرى مضــامین ومشـتقاته »العنـف«

 نظـام عتبـری فتارة عقولنا، إلى تتبادر التي

 وتـارة المـرأة، ضـد عنفـاً  اإلسالم في اإلرث

  .بعینه العنف الزوجات تعدد یعد أخرى

 األمـــم وثـــائق تضـــیف ..عـــام بعـــد وعامـــاً 

 لهــذا جدیــدة وتطبیقــات مضــامین المتحــدة

 علـى الرجـل إنفاق أصبح حتى المصطلح،

 بیتهــا برعایــة المــرأة واختصــاص أســرته،

 أهلهـــا، بیـــت فـــي الفتـــاة وعمـــل وأبنائهــا،

 ابنتـه علـى الرجـل ووالیـة العروس، ومهر

 منعـه یجب المرأة ضد عنفاً  ..زواجها عند

  .علیه والقضاء

  

 النشأة.. المرأة ضد العنف مفهوم

  والتطور
  

  
  

 فــــــي األســـــري العنــــــف مصـــــطلح

  الدولیة المواثیق
  

  
  

 قــوانین إلصــدار الدولیــة الضــغوط

   "المرأة ضد العنف" حول وطنیة

  سرةالمستجدات في قضایا األ
   تقریر دوري

 



                                                                   
  
  

  

 مركز باحثات لدراسات المرأة 

 األمــــــم فیـــــه ســـــكتت الـــــذي الوقـــــت فـــــي 

 یهــدد الــذي الحقیقــي العنــف عــن المتحــدة

ــــي والفتیــــات النســــاء حیــــاة  مــــن العدیــــد ف

 لتــــدعم الدولیـــة اتفاقیاتهــــا جـــاءت الـــدول،

 علـــى وتـــنص وأهدافـــه، الغـــرب توجهـــات

 یجــــــب عنفــــــاً  رؤیــــــتهم وفــــــق تعــــــد أمــــــور

 قبــــل الفتـــاة زواج: ومنهـــا علیـــه، القضـــاء

 والتمســـــك العفـــــة عشـــــر، الثامنـــــة ســـــن

 تجــریم الزنــا، ممارســة تجــریم بالعذریــة،

 العـــــــروس، مهـــــــر الجنســـــــي، الشـــــــذوذ

 بــــــــین األســــــــریة األدوار فــــــــي التمــــــــایز

 بـــــــــین االختالفــــــــات والمـــــــــرأة، الرجــــــــل

 ... والتشـــریعات األحكـــام فـــي الجنســـین

  التفاصیل

  المانع بنت مها أ. 

 بدایـة حتـى العنـف مفهـوم یتجـاوز یكن لم

ــــــي البــــــدني التعــــــدي.. التســــــعینیات  والعقل

 قضـــــیة یكــــن لـــــم أنــــه كمـــــا المــــرأة، علــــى

 عـــام وفـــي ،المـــؤتمرات لهـــا تفـــرد مســـتقلة

 عـــن ناتجـــة مســـتقلة قضـــیة ُجعـــل ١٩٩٣

 مــــؤتمر جــــاء ثــــم. الجنســــین بــــین التمییـــز

 مفهـــوم ووضـــعا بكـــین بعـــده ومـــن القـــاهرة

 مــن كثیــراً  مناً متضــ مقرراتهمــا فــي العنــف

 عفـــــة علـــــى التركیـــــز: مثـــــل الممارســـــات،

 للمـــــراهقین، الجنســـــي والتثقیـــــف الفتیــــات،

 الجنســــي، التوجــــه أســــاس علــــى والتمییــــز

 وغیرهـــا، العـــروس ومهـــر ،األنثـــى وختـــان

 ضـد العنـف مصطلح حشر تكرر وبعدها

  التفاصیل ...أممیة قضیة كل في المرأة

  
  

  

  كامیلیا حلمي .د

 إطـار في العنف مصطلح ُیفهم یجب أن

ــــي البیئــــة ــــاً  فیهــــا، نشــــأ الت ــــراه لمــــا ووفق  ت

 وكـــذلك ،صـــكت المصـــطلح التـــي الجهـــة

 الدولیـــــــة الوثـــــــائق فـــــــي التمییـــــــز مفهـــــــوم

وأیضـــــًا  المـــــرأة، ضـــــد بـــــالعنف وعالقتـــــه

 الجنـــــدر، علـــــى المبنـــــي العنـــــف مفهـــــوم

وفقــًا لتلــك – المــرأة ضــد عنفــاً  یعــد حیــث

زواج كـــًال ممـــا یلـــي:  -المفـــاهیم األممیـــة

 ضـــــوابط وضـــــع، اً عامـــــ ١٨الفتـــــاة قبـــــل 

 عـدم الجنسیة، العالقات لممارسة شرعیة

 والتوجـه الجندریـة الهویـة باختیار السماح

 للمراهقـــــــــات الســــــــماح عـــــــــدم الجنســــــــي،

 عمـــل المـــدارس، فـــي باالنتظـــام الحوامـــل

 األب تأدیـــــب ، أهلهــــا، بیــــت فــــي الفتــــاة

  ...الزواج في االبنة على الوالیة البنه،

           بحث   فیدیـو             

    1دة ظ  اة

https://web.facebook.com/Mawadda.Family/videos/401785933950634/
https://drive.google.com/file/d/1dV0-2lH5wwqbmMwRzvFvAttfP-5YAVLR/view?fbclid=IwAR03OnErxsWRFdqE8Ut74LhBN6UgQ_r6JDokaFY1-Gth94Rc1a7BTQUgdAo
https://web.facebook.com/Mawadda.Family/videos/2194341717289251/?_rdc=1&_rdr
https://drive.google.com/open?id=1j0jH7hR9eN1h00Q58E88CHUiCCq-AabO


  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الرؤوف عبد فاطمة .أ 

 كــلَّ  طالـت المطَلقـةو  التامـة المسـاواة فكـرة

 للرثـــاء تـــدعو بطریقـــة الغـــرب، فـــي شـــيء

 بمثــل یؤمنــون الــذین لهــؤالء الســخریة قبــل

 الوقــت فــي ولكــن ،المنحرفــة األفكــار هــذه

 الشــدید بالغضــب تشــُعرَ  أن بــد فــال نفســه

 علـى الدولیـة المؤسسـات هـذه إصرار من

 تتوافــقُ  التــي الثقافیــة خصوصــیتك اقتحــامِ 

تبنـــي  علــى وٕاجبــارك والفطــرة، العقــل مــع

ـــــــك الهـــــــدم مخطـــــــط  فـــــــي والقفـــــــز والتفكی

 ریتشــــارد" البروفیســــور وبتعبیــــر الهاویــــة،

 للسیاسـات الـدولي المركـز رئیس- "ویلكنز

 دخـل قـد الغربـي المجتمـع إن: "-األسـریة

 العــــــاَلمَ  یجـــــرَّ  أن ویریــــــد المـــــوت، دوامـــــة

  التفاصیل. .".وراءه

 
  

  

ــة وهیئاتهــا المتحــدة األمــم تقــوم بــه لمــا نتیجــة  إلدمــاج ؛الحكومــات علــى ومســتمرة متنوعــة وضــغوط محــاوالت مــن المختلف

ضمن القوانین الوطنیة فـي مختلـف الـدول، بـدأت الحكومـات بالفعـل  -للمنظور األممي وفقاً - "المرأة ضد العنف" مصطلح

 تعمل على إصدار قوانین لـ "العنف ضد المرأة"، منها ما یلي:
 أط

        

  

 مـــــا لتجـــــریم قـــــانون مقتـــــرح.. لبنـــــان

  !!"الزوجي االغتصاب"یسمى بـ

  

  

 لتغلــــیظ تتجـــه.. المصـــریة الحكومـــة

 المبكر الزواج عقوبة

        

  

.. التونسـیة" المـرأة ضـد العنـف" قانون

  التنفیذ حیز یدخل

  

  

ــــد ــــا تجــــریم إلغــــاء.. الهن ــــاً  الزن  دعم

  المرأة لحریة

        

  

 جـدالً  یثیـر قـانون".. النـوع ضد العنف"

  بموریتانیا واسعاً 

  

  

ـــــونس ـــــي ت ـــــاً  تلغ  زواج یحظـــــر قانون

  المسلم بغیر المسلمة

        

  

ــــي قــــانون ــــة بحرین  مــــن المــــرأة لحمای

  "األسري العنف"

  

  

 العنــف" یحظــر قانونــاً  تقــر الســعودیة

  "األسري

        

  دة ظ  اة 2

https://drive.google.com/file/d/1OQlYHCRBezXZvtOnk1MEjpvwX-ViB0hU/view?fbclid=IwAR24sSV_fEZNFcqC2OPncHYCIlXuI7L84fzC2GZylcunc-40mKVZkHh_8vI
https://www.ohchr.org/AR/Issues/Women/WRGS/Pages/VAW.aspx
https://drive.google.com/open?id=1HOXZ-EWlNV-b4V9E2FAiBuQxXj9IkhoF
https://drive.google.com/open?id=1Q27PW1b36cd4WiGKzqHrC62zMsyDuruU
https://drive.google.com/open?id=1k2rHogtWpI7dsHsvbL16nBzE9jeHxbxO
https://drive.google.com/open?id=1HDuX-voA9nb3htLz7upX5fWxd7w7NCBj
https://drive.google.com/open?id=1Zqkkq01ilJrlH9qh9to7HET0hGiqfaVe
https://drive.google.com/open?id=1ZyCEsCX_oDsIHeS1DzojCExIOiT1N-11
https://drive.google.com/open?id=1haoDZ-jTlVzWSx-6Iz81pJNewWoO9rk5
https://drive.google.com/open?id=19MmyP5deualqNHXaNTIfXthkbt1o0szz


  

  

  
  

  

  العیسى محمد بنت وفاءأ. 

 أشـــكال كافـــة ومنـــع إلغـــاء" وثیقـــة خالفــت

 التـــــي ،"والفتیـــــات النســـــاء ضـــــد العنـــــف

ــــي المتحــــدة األمــــم أصــــدرتها ــــر ف  مــــن كثی

 البشــریة، والطبیعــة الســویة، الفطــرة بنودهــا

ــــروح  اإلســــالمیة، والشــــریعة اإلنســــانیة، وال

 وثقافاتهـــا، وأعرافهـــا الـــدول ســـیادة وتحـــّدت

 میثــــاق علیــــه نــــص مــــا بــــذلك معارضــــة

 هـــــذا فـــــي لـــــیس" :المتحـــــدة األمـــــم هیئـــــة

 أن )المتحــــدة لألمــــم( یســــوغ مــــا المیثــــاق

ـــــدخل ـــــي تت ـــــي الشـــــؤون ف  مـــــن تكـــــون الت

 "...مــــا لدولـــة  الــــداخلي الســـلطان صـــمیم

  التفاصیل

  

  

  

سلیمان فاضل .م     

 أن إلـــى ســـلیمان فاضـــل المهنـــدس أشـــار

 العنـــف أشـــكال كافـــة ومنـــع إلغـــاء" وثیقـــة

ـــــات النســـــاء ضـــــد  عـــــن الصـــــادرة ،"والفتی

 ســــیاق فــــي جــــاءت المــــرأة، مركــــز لجنــــة

ــــــر الغــــــرب محــــــاوالت  مــــــن العدیــــــد لتمری

ــــي المنحرفــــة، األفكــــار ــــاقض والت  مــــع تتن

 والعربیــــة، والمســــیحیة اإلســــالمیة ثقافتنــــا

 هـذه أمثلـة ومـن عـام، بشـكل والشرقیة بل

ـــــي األفكـــــار ـــــة تتضـــــمنها الت  مـــــنح :الوثیق

 والســماح بیــنهم، فیمــا التــزاوج حــق الشــواذ

 وبهــــــذا ،المســــــلم بغیــــــر المســــــلمة بــــــزواج

ـــإن الشـــكل ـــدات تخـــدم الوثیقـــة هـــذه ف  أجن

 ضــــد الحقیقــــي العنــــف تقــــاوم وال أخــــرى،

  التفاصیل ...المرأة

 

       
  حلمي كامیلیا. د 

 لهـــذه الموضـــوعیة الدراســـة مـــن قلیـــل مـــع

ـــــدة نجـــــدها الوثـــــائق  عـــــن البعـــــد كـــــل بعی

 تحتــرم ال أنهــا كمــا المــرأة، حقــوق حمایــة

 األرض، لشـــعوب والثقــافي الـــدیني التنــوع

) أوحـــد( ثقـــافي نمـــط فـــرض علـــى وتعمـــل

 یمــت ال اً واقعــ علینــا تفــرض فهــي علیهــا،

 علینــا تفــرض ثــم صــلة، بــأي لمجتمعاتنــا

 الواقــــــــــع لهــــــــــذا حلــــــــــوالً  منظورهــــــــــا مــــــــــن

ـــــیس الـــــذي االفتراضـــــي  فـــــي وجـــــود لـــــه ل

 مــــن تســــعى المتحــــدة فــــاألمم .مجتمعاتنــــا

 أدق فــي التــدخل إلــى الوثــائق هــذه خــالل

 أنهـــا حتـــى األســـریة الحیـــاة خصوصـــیات

 الخصوصــیة شــدیدة العالقــة فــي لتتــدخل

ـــه، الـــزوج بـــین ـــین وزوجت  وأبنائـــه األب وب

 ...العنـف مـن والفتـاة المـرأة حمایة بدعوة

  التفاصیل

   3دة ظ  اة

https://www.un.org/womenwatch/daw/csw/csw57/CSW57_Agreed_Conclusions_(CSW_report_excerpt)_A.pdf
https://www.un.org/womenwatch/daw/csw/csw57/CSW57_Agreed_Conclusions_(CSW_report_excerpt)_A.pdf
https://drive.google.com/file/d/13YOymoehMvEjKaQD0DFqVo3puUpxYu-_/view?fbclid=IwAR0x61m3tLlu1Zm_Kd455VeO56kc3MKNVHRC0QkIM51vToVwvrf1-ZSy5Ow
https://web.facebook.com/Mawadda.Family/videos/394619928014476/?_rdc=1&_rdr
https://drive.google.com/file/d/1E59u7Vb86BZaUxykoYFMMJzsUbP_WrYD/view?fbclid=IwAR06RQMieIXSCnf_EEPPIi4nW993xnH9-FNNhD00uFvqc17ZmUj9E9xA4lA


  

  

  

  

  

  

  

  

  اللجنة اإلسالمیة العالمیة للمرأة والطفل

 كافــــــة ومنــــــع إلغــــــاء"" وثیقــــــة تمح������ورت

 "والفتیــــات النســــاء ضــــد العنــــف أشــــكال

 وكـذلك ،"الجنـدر مسـاواة" مصطلح حول

 الضــــــغطثــــــم  العنــــــف، مفهــــــوم توســــــیع

یســــمى بمـــا  عالقـــة لـــه مـــا كـــل لتحویـــل

 إلــــــى بــــــ"العنف المبنــــــي علــــــى الجنــــــدر"

 ىالدولیـــة، والعمــــل علــــ الجــــرائم محكمـــة

 المرجعیــــــــــة هــــــــــي الوثیقــــــــــة تكــــــــــون أن

 بـــــاقي تنحیـــــة مـــــع ،والثقافیـــــة التشـــــریعیة

 المســتمر الضــغطو  األخــرى، المرجعیــات

ــــــــى  وســــــــحب لتقلــــــــیص الحكومــــــــات عل

 الدولیــــــــة، االتفاقیــــــــات عــــــــن تحفظاتهــــــــا

 نحــــو والتمــــویالت االســــتثمارات توجیــــهو 

 ،"والفتــــــاة المــــــرأة ضــــــد العنــــــف" قضــــــیة

 فــــــي الكامــــــل المــــــرأة بــــــتحكم المطالبــــــةو 

  التفاصیل ...جسدها

  
  

  

  

  المنجدصالح الشیخ محمد    

 كافـــة ومنـــع إلغـــاء" وثیقـــة تحملـــه مـــا رغـــم

 مــن" والفتیــات النســاء ضــد العنــف أشــكال

 قضــایا مــع للتعــاطف یــدعو بــراق، عنــوان

 النظـــر دققنـــا إذا أننـــا إال الحقیقیـــة، المـــرأة

ـــــي  مـــــع تتصـــــادم نجـــــدها.. مضـــــامینها ف

 بــــالقرآن المقــــررة وثوابتــــه اإلســــالم مبــــادئ

 األخـالق مـع وتتصـادم واإلجمـاع، والسنة

 ثقافیـــــاً  غـــــزواً  وتحمـــــل واألعـــــراف، والقـــــیم

 وتنفــــــــــــــــي اإلســــــــــــــــالمیة، للمجتمعــــــــــــــــات

 وتــــــدمر األســــــر، وتفكــــــك الخصوصــــــیة،

  التفاصیل  ...المجتمعات

  

  

  

  

 فــي والمــرأة الرجــل بــین المطلقــة المســاواة

 ومــا المــدني بــالزواج الســماح شــيء، كــل

 بغیـــــر المســـــلمة زواج مـــــن علیـــــه یترتـــــب

 مقاضــــــاة حــــــق الزوجــــــة  مــــــنح المســــــلم،

االغتصـــــاب  أو التحـــــرش بتهمـــــة زوجهـــــا

 ،للمـرأة الجنسـیة المطلقـة الحریة الزوجي،

 كافــة فــي والعشــیقة الزوجــة بــین المســاواة

 الحقـــــوق كافـــــة الشـــــواذ إعطـــــاء الحقــــوق،

 هــــــذه.. األســــــویاء علیهــــــا یحصــــــل التـــــي

 علیهــــااشــــتملت  التــــي المضــــامین بعــــض

 العنـــف أشـــكال كافـــة ومنـــع إلغـــاء" وثیقـــة

  التفاصیل. .."والفتیات النساء ضد

    4دة ظ  اة

http://iicwc.org/lagna/iicwc/iicwc.php?id=1074
https://web.facebook.com/Mawadda.Family/videos/340858303311077/
https://web.facebook.com/Mawadda.Family/videos/2388216734748159/


  

  

  

  

  

  

  

– المهــدي المختــار محمــد الــدكتور أشــار

 الشـــــــــرعیة، لجمعیــــــــةل الســـــــــابق ئیسالــــــــر 

.. بـــــاألزهر العلمـــــاء كبــــار هیئـــــة وعضــــو

 ومنــــع إلغــــاء" وثیقــــة أن إلــــى -رحمــــه اهللا

 "والفتیـات النسـاء ضد العنف أشكال كافة

ـــــة عـــــام بمـــــنهج مرتبطـــــة ـــــدین لمحارب . الت

 مصــــــطلح مـــــن المــــــراد أن عـــــن وكشـــــف

ــــــى تخطــــــر لــــــم أشــــــیاء العنــــــف ــــــا عل  بالن

 مــن المـرأة ومنـع المهــر،: مثـل كمسـلمین،

 اإلســــالم أن وأكــــد البیــــت، رعایــــة أعمــــال

 مـــن ومكنهـــا كبیـــرًة، مكانـــةً  للمـــرأة أعطـــى

 أن موضـحاً  األمـة، نهوض في المساهمة

 البحـــث إلـــى مضـــطرة الغـــرب فـــي المـــرأة

  التفاصیل ...نفسها، تعول كي عمل عن

  

  

  

التــي  ،"والفتیــات النســاء ضــد العنــف أشــكال كافــة ومنــع إلغــاء"رفضــها القــاطع لوثیقــة  اإلســالمیةأعلنــت عــدد مــن الهیئــات 

  ، ومن هذه الهیئات: ، وتنافي الفطرةما تحتویه من مخالفات تتناقض مع الشریعة اإلسالمیةلوذلك  أصدرتها األمم المتحدة؛
  

        

  

  

  االتحاد العالمي لعلماء المسلمین

  

  

 الدولي اإلسالمي الفقه مجمع

  
      

  

  

  رابطة علماء المسلمین

  

  

  دار اإلفتاء اللیبیة

        

  

  

  مركز باحثات لدراسات المرأة

  

  

 مؤسسات وأحزاب إسالمیة
  

        

  

  

  

  مركز باحثات لدراسات المرأة 

 مــن خالیــة المتحــدة األمــم مواثیــق جــاءت

 ضــد ُیمــارس الــذي العنــف أشــكال بعــض

ــــــق تكــــــون قــــــد بــــــل المــــــرأة،  هــــــي المواثی

 العنــــــف :أشــــــكاله ومــــــن إلیــــــه، الداعیــــــة

 علــــى یقیالتضــــ حیـــث والثقــــافي، الـــدیني

 والفكــــــــر، االعتقــــــــاد حریـــــــة فــــــــي المـــــــرأة

 ثقافتهـــــا مـــــن االنســـــالخ علـــــى وٕاجبارهـــــا

 المـــالي، العنـــف .أخـــرى ثقافـــات لصـــالح

 حقوقهـــا بعـــض مـــن بموجبـــه ُتحـــرم الـــذي

 .وغیرهـــــا والمهـــــر النفقـــــة :مثـــــل المالیـــــة،

 بأعمــال بتكلیفهــا وذلــك الجســدي، العنــف

 وبنیتهــــــا طبیعتهــــــا مــــــع تتعــــــارض شــــــاقة

  التفاصیل ...الجسدیة

   5دة ظ  اة

https://drive.google.com/open?id=1SshaeKYmnCkUIdyGsC-slN9VX62NcLRf
https://www.un.org/womenwatch/daw/csw/csw57/CSW57_Agreed_Conclusions_(CSW_report_excerpt)_A.pdf
https://drive.google.com/file/d/1QJODRvTvc7Ok7b6SBbDL-gr0AidiUfrE/view
https://drive.google.com/file/d/1XxPqVZyHYyzM1yNBQ2BK1UXDlhFjLWFz/view
http://iicwc.org/lagna/iicwc/iicwc.php?id=1071
https://drive.google.com/file/d/1XxmNWwky56TtWF7zKZ1A6Zh7klvr-F9D/view
http://www.iicwc.org/lagna/iicwc/iicwc.php?id=1061
https://web.facebook.com/IICWC/videos/1788866361175049/?_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/Mawadda.Family/videos/285225625759428/



