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ﯾﺳﺗﻘر ﻣﻔﻬوم "اﻟﻌﻧف" ﻓﻲ اﻟوﺟدان اﻟﻌرﺑﻲ

ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم ﺣﯾن ﻗﺎل" :روﯾدك ﺑﺎﻟﻘوارﯾر".

اﻟﻣﺗﺣــدة ﻣﺿــﺎﻣﯾن وﺗطﺑﯾﻘــﺎت ﺟدﯾــدة ﻟﻬــذا

ﺷـ ّـدة ،واﻟﻘﺳــوة ،وﻣﺟﺎﻧﺑــﺔ
واﻟﻣﺳــﻠم ﺑﺄﻧــﻪ اﻟ ّ

وﻟﻛن ﻓﻲ اﻟﻣواﺛﯾق اﻟدوﻟﯾﺔ ،ﯾﺣﻣل ﻣﺻطﻠﺢ

اﻟﻣﺻطﻠﺢ ،ﺣﺗﻰ أﺻﺑﺢ إﻧﻔﺎق اﻟرﺟـل ﻋﻠـﻰ

اﻟرﻓـــق ﻓــــﻲ اﻟﻘــــول واﻟﻌﻣــــل ،وﻋﻠــــﻰ ﺗﻠــــك

»اﻟﻌﻧـف« وﻣﺷـﺗﻘﺎﺗﻪ ﻣﺿــﺎﻣﯾن أﺧـرى ﻏﯾــر

أﺳــرﺗﻪ ،واﺧﺗﺻــﺎص اﻟﻣــرأة ﺑرﻋﺎﯾــﺔ ﺑﯾﺗﻬــﺎ

وﯾرﻓﺿﻪ ﺷﻛﻼً وﻣوﺿوﻋﺎً ،ﺧﺎﺻـﺔ إذا ﻛـﺎن

اﻹرث ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ﻋﻧﻔـﺎً ﺿـد اﻟﻣـرأة ،وﺗـﺎرة

وﻣﻬر اﻟﻌروس ،ووﻻﯾـﺔ اﻟرﺟـل ﻋﻠـﻰ اﺑﻧﺗـﻪ

اﻟﺧﻠﻔﯾــــﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾــــﺔ ،ﯾﺳــــﺗﻧﻛرﻩ ﻛــــل ﻋﺎﻗــــل،
ﻣوﺟﻬﺎً ﻧﺣو اﻟﻣـرأة ،ذﻟـك اﻟﻣﺧﻠـوق اﻟرﻗﯾـق

اﻟـذي أوﺻـﻰ ﺑـﻪ رﺳـول اﻟرﺣﻣـﺔ ﺻــﻠﻰ اﷲ

اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﺎدر إﻟﻰ ﻋﻘوﻟﻧﺎ ،ﻓﺗﺎرة ﯾﻌﺗﺑـر ﻧظـﺎم

أﺧرى ﯾﻌد ﺗﻌدد اﻟزوﺟﺎت اﻟﻌﻧف ﺑﻌﯾﻧﻪ.

وﻋﺎﻣـــﺎً ﺑﻌـــد ﻋـــﺎم ..ﺗﺿـــﯾف وﺛـــﺎﺋق اﻷﻣـــم

وأﺑﻧﺎﺋﻬــﺎ ،وﻋﻣـــل اﻟﻔﺗـــﺎة ﻓـــﻲ ﺑﯾـــت أﻫﻠﻬـــﺎ،

ﻋﻧد زواﺟﻬﺎ ..ﻋﻧﻔﺎً ﺿد اﻟﻣرأة ﯾﺟب ﻣﻧﻌـﻪ
واﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﯾﻪ.
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ﻣرﻛز ﺑﺎﺣﺛﺎت ﻟدراﺳﺎت اﻟﻣرأة

ﻓ ـ ــﻲ اﻟوﻗ ـ ــت اﻟ ـ ــذي ﺳ ـ ــﻛﺗت ﻓﯾ ـ ــﻪ اﻷﻣ ـ ــم

ﺳـ ــن اﻟﺛﺎﻣﻧـ ــﺔ ﻋﺷـ ــر ،اﻟﻌﻔـ ــﺔ واﻟﺗﻣﺳ ـ ــك

اﻟﻣﺗﺣــدة ﻋــن اﻟﻌﻧــف اﻟﺣﻘﯾﻘــﻲ اﻟــذي ﯾﻬــدد

ﺑﺎﻟﻌذرﯾــﺔ ،ﺗﺟـرﯾم ﻣﻣﺎرﺳــﺔ اﻟزﻧــﺎ ،ﺗﺟـرﯾم

ﺣﯾـ ــﺎة اﻟﻧﺳـ ــﺎء واﻟﻔﺗﯾـ ــﺎت ﻓـ ــﻲ اﻟﻌدﯾـ ــد ﻣـ ــن

اﻟﺷ ـ ـ ــذوذ اﻟﺟﻧﺳ ـ ـ ــﻲ ،ﻣﻬ ـ ـ ــر اﻟﻌ ـ ـ ــروس،

ﺗوﺟﻬ ــﺎت اﻟﻐ ــرب وأﻫداﻓ ــﻪ ،وﺗ ــﻧص ﻋﻠ ــﻰ

اﻟرﺟـ ـ ـ ــل واﻟﻣ ـ ـ ـ ـرأة ،اﻻﺧﺗﻼﻓـ ـ ـ ــﺎت ﺑـ ـ ـ ــﯾن

أﻣ ـ ــور ﺗﻌـ ـ ــد وﻓـ ـ ــق رؤﯾـ ـ ــﺗﻬم ﻋﻧﻔ ـ ـ ـﺎً ﯾﺟـ ـ ــب

اﻟﺟﻧﺳــﯾن ﻓ ــﻲ اﻷﺣﻛــﺎم واﻟﺗﺷـ ـرﯾﻌﺎت...

اﻟ ــدول ،ﺟ ــﺎءت اﺗﻔﺎﻗﯾﺎﺗﻬ ــﺎ اﻟدوﻟﯾ ــﺔ ﻟﺗ ــدﻋم

اﻟﻘﺿ ــﺎء ﻋﻠﯾ ــﻪ ،وﻣﻧﻬ ــﺎ :زواج اﻟﻔﺗ ــﺎة ﻗﺑ ــل

اﻟﺗﻣــ ـ ــﺎﯾز ﻓـ ـ ـ ــﻲ اﻷدوار اﻷﺳـ ـ ـ ـرﯾﺔ ﺑـ ـ ـ ــﯾن

اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل

أ .ﻣﻬﺎ ﺑﻧت اﻟﻣﺎﻧﻊ

ﻟم ﯾﻛن ﯾﺗﺟـﺎوز ﻣﻔﻬـوم اﻟﻌﻧـف ﺣﺗـﻰ ﺑداﯾـﺔ اﻟﻌﻧــف ﻓــﻲ ﻣﻘرراﺗﻬﻣــﺎ ﻣﺗﺿ ـﻣﻧًﺎ ﻛﺛﯾ ـ ًار ﻣــن
اﻟﺗﺳـ ـ ــﻌﯾﻧﯾﺎت ..اﻟﺗﻌـ ـ ــدي اﻟﺑـ ـ ــدﻧﻲ واﻟﻌﻘﻠـ ـ ــﻲ اﻟﻣﻣﺎرﺳـ ــﺎت ،ﻣﺛ ـ ــل :اﻟﺗرﻛﯾـ ــز ﻋﻠ ـ ــﻰ ﻋﻔ ـ ــﺔ

ﻋﻠـ ــﻰ اﻟﻣ ـ ـرأة ،ﻛﻣـ ــﺎ أﻧـ ــﻪ ﻟـ ــم ﯾﻛـ ــن ﻗﺿـ ــﯾﺔ اﻟﻔﺗﯾـ ــﺎت ،واﻟﺗﺛﻘﯾـ ــف اﻟﺟﻧﺳـ ــﻲ ﻟﻠﻣ ـ ـراﻫﻘﯾن،
ﻣﺳ ــﺗﻘﻠﺔ ﺗﻔ ــرد ﻟﻬ ــﺎ اﻟﻣ ــؤﺗﻣرات ،وﻓ ــﻲ ﻋ ــﺎم واﻟﺗﻣﯾﯾ ــز ﻋﻠـ ــﻰ أﺳـ ــﺎس اﻟﺗوﺟـ ــﻪ اﻟﺟﻧﺳـ ــﻲ،
ُ ١٩٩٣ﺟﻌ ــل ﻗﺿ ــﯾﺔ ﻣﺳ ــﺗﻘﻠﺔ ﻧﺎﺗﺟ ــﺔ ﻋ ــن وﺧﺗ ــﺎن اﻷﻧﺛ ــﻰ ،وﻣﻬ ــر اﻟﻌ ــروس وﻏﯾرﻫ ــﺎ،
اﻟﺗﻣﯾﯾ ــز ﺑ ــﯾن اﻟﺟﻧﺳ ــﯾن .ﺛ ــم ﺟ ــﺎء ﻣ ــؤﺗﻣر وﺑﻌدﻫﺎ ﺗﻛرر ﺣﺷر ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻌﻧـف ﺿـد
اﻟﻘ ــﺎﻫرة وﻣ ــن ﺑﻌ ــدﻩ ﺑﻛ ــﯾن ووﺿ ــﻌﺎ ﻣﻔﻬ ــوم اﻟﻣرأة ﻓﻲ ﻛل ﻗﺿﯾﺔ أﻣﻣﯾﺔ ...اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل

د .ﻛﺎﻣﯾﻠﯾﺎ ﺣﻠﻣﻲ

ﯾﺟب أن ُﯾﻔﻬم ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻌﻧف ﻓﻲ إطـﺎر
اﻟﺑﯾﺋـ ــﺔ اﻟﺗـ ــﻲ ﻧﺷـ ــﺄ ﻓﯾﻬـ ــﺎ ،ووﻓﻘ ـ ـًﺎ ﻟﻣـ ــﺎ ﺗ ـ ـراﻩ

اﻟﺟﻬــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺻ ــﻛت اﻟﻣﺻــطﻠﺢ ،وﻛ ــذﻟك
ﻣﻔﻬـ ـ ــوم اﻟﺗﻣﯾﯾ ـ ـ ــز ﻓ ـ ـ ــﻲ اﻟوﺛ ـ ـ ــﺎﺋق اﻟدوﻟﯾ ـ ـ ــﺔ

وﻋﻼﻗﺗ ـ ــﻪ ﺑ ـ ــﺎﻟﻌﻧف ﺿ ـ ــد اﻟﻣـ ـ ـرأة ،وأﯾﺿـ ـ ـًﺎ

ﻣﻔﻬ ـ ــوم اﻟﻌﻧ ـ ــف اﻟﻣﺑﻧ ـ ــﻲ ﻋﻠ ـ ــﻰ اﻟﺟﻧ ـ ــدر،
ﺣﯾــث ﯾﻌــد ﻋﻧﻔ ـًﺎ ﺿــد اﻟﻣ ـرأة –وﻓﻘ ـًﺎ ﻟﺗﻠــك

اﻟﻣﻔــﺎﻫﯾم اﻷﻣﻣﯾ ــﺔ -ﻛ ـﻼً ﻣﻣ ــﺎ ﯾﻠ ــﻲ :زواج

اﻟﻔﺗ ـ ــﺎة ﻗﺑ ـ ــل  ١٨ﻋﺎﻣـ ـ ـﺎً ،وﺿ ـ ــﻊ ﺿـ ـ ـواﺑط
ﺷرﻋﯾﺔ ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ ،ﻋـدم

اﻟﺳﻣﺎح ﺑﺎﺧﺗﯾﺎر اﻟﻬوﯾـﺔ اﻟﺟﻧدرﯾـﺔ واﻟﺗوﺟـﻪ
اﻟﺟﻧﺳـ ـ ـ ــﻲ ،ﻋـ ـ ـ ــدم اﻟﺳـ ـ ـ ــﻣﺎح ﻟﻠﻣراﻫﻘـ ـ ـ ــﺎت

اﻟﺣواﻣ ــل ﺑﺎﻻﻧﺗظ ــﺎم ﻓ ــﻲ اﻟﻣ ــدارس ،ﻋﻣ ــل
اﻟﻔﺗـ ــﺎة ﻓـ ــﻲ ﺑﯾـ ــت أﻫﻠﻬـ ــﺎ ، ،ﺗﺄدﯾـ ــب اﻷب
ﻻﺑﻧﻪ ،اﻟوﻻﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺑﻧﺔ ﻓﻲ اﻟزواج...

ﻓﯾدﯾـو

ﺑﺣث
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أ .ﻓﺎطﻣﺔ ﻋﺑد اﻟرؤوف

ﻓﻛـرة اﻟﻣﺳـﺎواة اﻟﺗﺎﻣـﺔ واﻟﻣطﻠَﻘـﺔ طﺎﻟـت ﻛـ ﱠل

ﻣــﻊ اﻟﻌﻘــل واﻟﻔط ـرةٕ ،واﺟﺑــﺎرك ﻋﻠــﻰ ﺗﺑﻧــﻲ

ﺷــﻲء ﻓــﻲ اﻟﻐــرب ،ﺑطرﯾﻘــﺔ ﺗــدﻋو ﻟﻠرﺛ ــﺎء

ﻣﺧط ـ ـ ــط اﻟﻬ ـ ـ ــدم واﻟﺗﻔﻛﯾ ـ ـ ــك واﻟﻘﻔ ـ ـ ــز ﻓ ـ ـ ــﻲ

ﻗﺑــل اﻟﺳــﺧرﯾﺔ ﻟﻬــؤﻻء اﻟــذﯾن ﯾؤﻣﻧــون ﺑﻣﺛــل

اﻟﻬﺎوﯾـ ــﺔ ،وﺑﺗﻌﺑﯾـ ــر اﻟﺑروﻓﯾﺳـ ــور "رﯾﺗﺷـ ــﺎرد

ﻫــذﻩ اﻷﻓﻛــﺎر اﻟﻣﻧﺣرﻓــﺔ ،وﻟﻛــن ﻓــﻲ اﻟوﻗــت

وﯾﻠﻛﻧز" -رﺋﯾس اﻟﻣرﻛـز اﻟـدوﻟﻲ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳـﺎت

ﻧﻔﺳــﻪ ﻓــﻼ ﺑــد أن ﺗﺷـ ُـﻌَر ﺑﺎﻟﻐﺿــب اﻟﺷــدﯾد
ﻣن إﺻرار ﻫـذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت اﻟدوﻟﯾـﺔ ﻋﻠـﻰ
ـق
اﻗﺗﺣـ ِـﺎم ﺧﺻوﺻــﯾﺗك اﻟﺛﻘﺎﻓﯾــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﺗواﻓـ ُ

اﻷﺳـرﯾﺔ" :-إن اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ اﻟﻐرﺑـﻲ ﻗـد دﺧـل
دواﻣ ـ ــﺔ اﻟﻣ ـ ــوت ،وﯾرﯾ ـ ــد أن ﯾﺟ ـ ـ ﱠـر اﻟﻌـ ـ ــﺎَﻟ َم
وراءﻩ" ...اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل

ﻧﺗﯾﺟــﺔ ﻟﻣــﺎ ﺗﻘــوم ﺑــﻪ اﻷﻣــم اﻟﻣﺗﺣــدة وﻫﯾﺋﺎﺗﻬــﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ ﻣــن ﻣﺣــﺎوﻻت وﺿــﻐوط ﻣﺗﻧوﻋــﺔ وﻣﺳــﺗﻣرة ﻋﻠــﻰ اﻟﺣﻛوﻣــﺎت؛ ﻹدﻣــﺎج
ﻣﺻطﻠﺢ "اﻟﻌﻧف ﺿد اﻟﻣرأة" -وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻣﻧظور اﻷﻣﻣﻲ -ﺿﻣن اﻟﻘواﻧﯾن اﻟوطﻧﯾﺔ ﻓـﻲ ﻣﺧﺗﻠـف اﻟـدول ،ﺑـدأت اﻟﺣﻛوﻣـﺎت ﺑﺎﻟﻔﻌـل
ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ إﺻدار ﻗواﻧﯾن ﻟـ "اﻟﻌﻧف ﺿد اﻟﻣرأة" ،ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
أط

ﻟﺑﻧـــــﺎن ..ﻣﻘﺗـــــرح ﻗـــــﺎﻧون ﻟﺗﺟـــــرﯾم ﻣـــــﺎ
ﯾﺳﻣﻰ ﺑـ"اﻻﻏﺗﺻﺎب اﻟزوﺟﻲ"!!

اﻟﺣﻛوﻣـــﺔ اﻟﻣﺻـــرﯾﺔ ..ﺗﺗﺟـــﻪ ﻟﺗﻐﻠــــﯾظ
ﻋﻘوﺑﺔ اﻟزواج اﻟﻣﺑﻛر

ﻗﺎﻧون "اﻟﻌﻧـف ﺿـد اﻟﻣـرأة" اﻟﺗوﻧﺳـﯾﺔ..
ﯾدﺧل ﺣﯾز اﻟﺗﻧﻔﯾذ

اﻟﻬﻧ ـــد ..إﻟﻐ ـــﺎء ﺗﺟــــرﯾم اﻟزﻧــــﺎ دﻋﻣــــﺎً

ﻟﺣرﯾﺔ اﻟﻣرأة

"اﻟﻌﻧف ﺿد اﻟﻧـوع" ..ﻗـﺎﻧون ﯾﺛﯾـر ﺟـد ًﻻ

ﺗـــــوﻧس ﺗﻠﻐـــــﻲ ﻗﺎﻧوﻧـــــﺎً ﯾﺣظـــــر زواج

واﺳﻌﺎً ﺑﻣورﯾﺗﺎﻧﯾﺎ

ﻗــــﺎﻧون ﺑﺣرﯾﻧــــﻲ ﻟﺣﻣﺎﯾــــﺔ اﻟﻣــــرأة ﻣ ـــن
"اﻟﻌﻧف اﻷﺳري"

اﻟﻣﺳﻠﻣﺔ ﺑﻐﯾر اﻟﻣﺳﻠم

اﻟﺳــﻌودﯾﺔ ﺗﻘــر ﻗﺎﻧوﻧ ـﺎً ﯾﺣظــر "اﻟﻌﻧــف

اﻷﺳري"
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أ .وﻓﺎء ﺑﻧت ﻣﺣﻣد اﻟﻌﯾﺳﻰ
ﺧﺎﻟﻔــت وﺛﯾﻘــﺔ "إﻟﻐـــﺎء وﻣﻧـــﻊ ﻛﺎﻓـــﺔ أﺷـــﻛﺎل ﻣﻌﺎرﺿـ ــﺔ ﺑـ ــذﻟك ﻣـ ــﺎ ﻧـ ــص ﻋﻠﯾـ ــﻪ ﻣﯾﺛـ ــﺎق

اﻟﻌﻧـــــف ﺿـــــد اﻟﻧﺳـــــﺎء واﻟﻔﺗﯾـــــﺎت" ،اﻟﺗ ـ ــﻲ ﻫﯾﺋ ـ ــﺔ اﻷﻣ ـ ــم اﻟﻣﺗﺣ ـ ــدة" :ﻟ ـ ــﯾس ﻓ ـ ــﻲ ﻫ ـ ــذا

أﺻـ ــدرﺗﻬﺎ اﻷﻣـ ــم اﻟﻣﺗﺣـ ــدة ﻓـ ــﻲ ﻛﺛﯾـ ــر ﻣـ ــن اﻟﻣﯾﺛـ ــﺎق ﻣـ ــﺎ ﯾﺳـ ــوغ )ﻟﻸﻣـ ــم اﻟﻣﺗﺣـ ــدة( أن
ﺑﻧودﻫــﺎ اﻟﻔطـرة اﻟﺳــوﯾﺔ ،واﻟطﺑﯾﻌــﺔ اﻟﺑﺷـرﯾﺔ ،ﺗﺗ ـ ــدﺧل ﻓ ـ ــﻲ اﻟﺷ ـ ــؤون اﻟﺗ ـ ــﻲ ﺗﻛ ـ ــون ﻣ ـ ــن
واﻟـ ــروح اﻹﻧﺳـ ــﺎﻧﯾﺔ ،واﻟﺷ ـ ـرﯾﻌﺔ اﻹﺳـ ــﻼﻣﯾﺔ ،ﺻ ــﻣﯾم اﻟﺳ ــﻠطﺎن اﻟ ــداﺧﻠﻲ ﻟدوﻟ ــﺔ ﻣ ــﺎ"...
وﺗﺣـ ّـدت ﺳــﯾﺎدة اﻟــدول وأﻋراﻓﻬــﺎ وﺛﻘﺎﻓﺎﺗﻬ ــﺎ ،اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل

م .ﻓﺎﺿل ﺳﻠﯾﻣﺎن

أﺷ ــﺎر اﻟﻣﻬﻧ ــدس ﻓﺎﺿ ــل ﺳ ــﻠﯾﻣﺎن إﻟ ــﻰ أن

ﺑل واﻟﺷرﻗﯾﺔ ﺑﺷـﻛل ﻋـﺎم ،وﻣـن أﻣﺛﻠـﺔ ﻫـذﻩ

وﺛﯾﻘ ــﺔ "إﻟﻐ ــﺎء وﻣﻧ ــﻊ ﻛﺎﻓ ــﺔ أﺷ ــﻛﺎل اﻟﻌﻧ ــف

اﻷﻓﻛ ـ ــﺎر اﻟﺗ ـ ــﻲ ﺗﺗﺿ ـ ــﻣﻧﻬﺎ اﻟوﺛﯾﻘ ـ ــﺔ :ﻣ ـ ــﻧﺢ

ﺿ ـ ــد اﻟﻧﺳ ـ ــﺎء واﻟﻔﺗﯾ ـ ــﺎت" ،اﻟﺻ ـ ــﺎدرة ﻋ ـ ــن

اﻟﺷ ـواذ ﺣــق اﻟﺗـزاوج ﻓﯾﻣــﺎ ﺑﯾــﻧﻬم ،واﻟﺳــﻣﺎح

ﻟﺟﻧـ ــﺔ ﻣرﻛـ ــز اﻟﻣ ـ ـرأة ،ﺟـ ــﺎءت ﻓـ ــﻲ ﺳـ ــﯾﺎق

ﺑ ـ ــزواج اﻟﻣﺳ ـ ــﻠﻣﺔ ﺑﻐﯾ ـ ــر اﻟﻣﺳ ـ ــﻠم ،وﺑﻬـ ـ ــذا

ﻣﺣـ ـ ــﺎوﻻت اﻟﻐـ ـ ــرب ﻟﺗﻣرﯾـ ـ ــر اﻟﻌدﯾـ ـ ــد ﻣـ ـ ــن

اﻟﺷ ــﻛل ﻓ ــﺈن ﻫ ــذﻩ اﻟوﺛﯾﻘ ــﺔ ﺗﺧ ــدم أﺟﻧ ــدات

ﺛﻘﺎﻓﺗﻧـ ــﺎ اﻹﺳـ ــﻼﻣﯾﺔ واﻟﻣﺳـ ــﯾﺣﯾﺔ واﻟﻌرﺑﯾـ ــﺔ،

اﻟﻣرأة ...اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل

اﻷﻓﻛـ ــﺎر اﻟﻣﻧﺣرﻓـ ــﺔ ،واﻟﺗـ ــﻲ ﺗﺗﻧـ ــﺎﻗض ﻣـ ــﻊ

د .ﻛﺎﻣﯾﻠﯾﺎ ﺣﻠﻣﻲ

ﻣــﻊ ﻗﻠﯾــل ﻣــن اﻟد ارﺳــﺔ اﻟﻣوﺿــوﻋﯾﺔ ﻟﻬ ــذﻩ

اﻻﻓﺗ ارﺿـ ــﻲ اﻟ ـ ــذي ﻟ ـ ــﯾس ﻟـ ــﻪ وﺟ ـ ــود ﻓ ـ ــﻲ

اﻟوﺛ ـ ــﺎﺋق ﻧﺟ ـ ــدﻫﺎ ﺑﻌﯾ ـ ــدة ﻛ ـ ــل اﻟﺑﻌ ـ ــد ﻋ ـ ــن

ﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺗﻧ ــﺎ .ﻓ ــﺎﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣ ــدة ﺗﺳ ــﻌﻰ ﻣ ــن

ﺣﻣﺎﯾــﺔ ﺣﻘــوق اﻟﻣ ـرأة ،ﻛﻣــﺎ أﻧﻬــﺎ ﻻ ﺗﺣﺗــرم

ﺧــﻼل ﻫــذﻩ اﻟوﺛــﺎﺋق إﻟــﻰ اﻟﺗــدﺧل ﻓــﻲ أدق

اﻟﺗﻧــوع اﻟــدﯾﻧﻲ واﻟﺛﻘــﺎﻓﻲ ﻟﺷــﻌوب اﻷرض،

ﺧﺻوﺻــﯾﺎت اﻟﺣﯾ ــﺎة اﻷﺳ ـرﯾﺔ ﺣﺗ ــﻰ أﻧﻬ ــﺎ

وﺗﻌﻣــل ﻋﻠــﻰ ﻓ ــرض ﻧﻣــط ﺛﻘــﺎﻓﻲ )أوﺣ ــد(

ﻟﺗﺗــدﺧل ﻓــﻲ اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺷــدﯾدة اﻟﺧﺻوﺻــﯾﺔ

ﻋﻠﯾﻬــﺎ ،ﻓﻬــﻲ ﺗﻔــرض ﻋﻠﯾﻧــﺎ واﻗﻌ ـﺎً ﻻ ﯾﻣــت
ﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺗﻧــﺎ ﺑــﺄي ﺻــﻠﺔ ،ﺛــم ﺗﻔــرض ﻋﻠﯾﻧــﺎ

ﻣ ـ ـ ـ ــن ﻣﻧظورﻫ ـ ـ ـ ــﺎ ﺣﻠ ـ ـ ـ ــوﻻً ﻟﻬ ـ ـ ـ ــذا اﻟواﻗـ ـ ـ ـ ــﻊ

ﺑ ــﯾن اﻟ ــزوج وزوﺟﺗ ــﻪ ،وﺑ ــﯾن اﻷب وأﺑﻧﺎﺋ ــﻪ

ﺑدﻋوة ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣـرأة واﻟﻔﺗـﺎة ﻣـن اﻟﻌﻧـف...
اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل

أﺧ ــرى ،وﻻ ﺗﻘـ ــﺎوم اﻟﻌﻧـ ــف اﻟﺣﻘﯾﻘـ ــﻲ ﺿـ ــد
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اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣرأة واﻟطﻔل

ﺗﻤﺤ ﻮرت وﺛﯾﻘ ـ ــﺔ ""إﻟﻐـ ـ ــﺎء وﻣﻧ ـ ــﻊ ﻛﺎﻓـ ـ ــﺔ

اﻟﺗﺷ ـ ـرﯾﻌﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾـ ــﺔ ،ﻣـ ــﻊ ﺗﻧﺣﯾـ ــﺔ ﺑ ـ ــﺎﻗﻲ

أﺷـ ــﻛﺎل اﻟﻌﻧـ ــف ﺿـ ــد اﻟﻧﺳـ ــﺎء واﻟﻔﺗﯾـ ــﺎت"

اﻟﻣرﺟﻌﯾــﺎت اﻷﺧــرى ،واﻟﺿــﻐط اﻟﻣﺳــﺗﻣر

ﺣول ﻣﺻطﻠﺢ "ﻣﺳـﺎواة اﻟﺟﻧـدر" ،وﻛـذﻟك

ﻋﻠـ ـ ـ ــﻰ اﻟﺣﻛوﻣـ ـ ـ ــﺎت ﻟﺗﻘﻠـ ـ ـ ــﯾص وﺳـ ـ ـ ــﺣب

ﻟﺗﺣوﯾ ــل ﻛ ــل ﻣ ــﺎ ﻟ ــﻪ ﻋﻼﻗ ــﺔ ﺑﻣ ــﺎ ﯾﺳ ــﻣﻰ

وﺗوﺟﯾ ــﻪ اﻻﺳـ ــﺗﺛﻣﺎرات واﻟﺗﻣـ ــوﯾﻼت ﻧﺣـ ــو

ﺑـ ـ ــ"اﻟﻌﻧف اﻟﻣﺑﻧ ـ ــﻲ ﻋﻠــ ــﻰ اﻟﺟﻧ ـ ــدر" إﻟ ـ ــﻰ

ﻗﺿ ـ ــﯾﺔ "اﻟﻌﻧـ ـ ــف ﺿ ـ ــد اﻟﻣ ـ ـ ـرأة واﻟﻔﺗـ ـ ــﺎة"،

ﻣﺣﻛﻣ ــﺔ اﻟﺟـ ـراﺋم اﻟدوﻟﯾ ــﺔ ،واﻟﻌﻣ ــل ﻋﻠـ ـﻰ

واﻟﻣطﺎﻟﺑ ـ ــﺔ ﺑـ ـ ــﺗﺣﻛم اﻟﻣـ ـ ـرأة اﻟﻛﺎﻣـ ـ ــل ﻓـ ـ ــﻲ

أن ﺗﻛـ ـ ـ ـ ــون اﻟوﺛﯾﻘـ ـ ـ ـ ــﺔ ﻫـ ـ ـ ـ ــﻲ اﻟﻣرﺟﻌﯾـ ـ ـ ـ ــﺔ

ﺟﺳدﻫﺎ ...اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل

ﺗوﺳـ ـ ــﯾﻊ ﻣﻔﻬـ ـ ــوم اﻟﻌﻧـ ـ ــف ،ﺛـ ـ ــم اﻟﺿـ ـ ــﻐط

ﺗﺣﻔظﺎﺗﻬــ ـ ــﺎ ﻋ ـ ـ ــن اﻻﺗﻔﺎﻗﯾ ـ ـ ــﺎت اﻟدوﻟﯾـ ـ ـ ــﺔ،

اﻟﺷﯾﺦ ﻣﺣﻣد ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﻧﺟد
رﻏــم ﻣــﺎ ﺗﺣﻣﻠــﻪ وﺛﯾﻘ ــﺔ "إﻟﻐــﺎء وﻣﻧــﻊ ﻛﺎﻓ ــﺔ

واﻟﺳﻧﺔ واﻹﺟﻣـﺎع ،وﺗﺗﺻـﺎدم ﻣـﻊ اﻷﺧـﻼق

ﻋﻧـوان ﺑـراق ،ﯾــدﻋو ﻟﻠﺗﻌــﺎطف ﻣــﻊ ﻗﺿــﺎﯾﺎ

ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻌـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎت اﻹﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻼﻣﯾﺔ ،وﺗﻧﻔـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ

اﻟﻣ ـرأة اﻟﺣﻘﯾﻘﯾــﺔ ،إﻻ أﻧﻧ ــﺎ إذا دﻗﻘﻧــﺎ اﻟﻧظ ــر

اﻟﺧﺻوﺻـ ـ ــﯾﺔ ،وﺗﻔﻛـ ـ ــك اﻷﺳـ ـ ــر ،وﺗـ ـ ــدﻣر

ﻓ ـ ــﻲ ﻣﺿ ـ ــﺎﻣﯾﻧﻬﺎ ..ﻧﺟ ـ ــدﻫﺎ ﺗﺗﺻ ـ ــﺎدم ﻣ ـ ــﻊ

اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ...اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل

أﺷــﻛﺎل اﻟﻌﻧــف ﺿــد اﻟﻧﺳــﺎء واﻟﻔﺗﯾــﺎت" ﻣــن

ﻣﺑ ــﺎدئ اﻹﺳ ــﻼم وﺛواﺑﺗ ــﻪ اﻟﻣﻘ ــررة ﺑـ ــﺎﻟﻘرآن

اﻟﻣﺳــﺎواة اﻟﻣطﻠﻘــﺔ ﺑــﯾن اﻟرﺟــل واﻟﻣ ـرأة ﻓــﻲ

اﻟﻣﺳــﺎواة ﺑــﯾن اﻟزوﺟــﺔ واﻟﻌﺷــﯾﻘﺔ ﻓــﻲ ﻛﺎﻓــﺔ

ﻛــل ﺷــﻲء ،اﻟﺳــﻣﺎح ﺑــﺎﻟزواج اﻟﻣــدﻧﻲ وﻣــﺎ

اﻟﺣﻘـ ــوق ،إﻋطـ ــﺎء اﻟﺷ ـ ـواذ ﻛﺎﻓـ ــﺔ اﻟﺣﻘـ ــوق

ﯾﺗرﺗ ـ ــب ﻋﻠﯾ ـ ــﻪ ﻣ ـ ــن زواج اﻟﻣﺳ ـ ــﻠﻣﺔ ﺑﻐﯾ ـ ــر

اﻟﺗ ـ ــﻲ ﯾﺣﺻ ـ ــل ﻋﻠﯾﻬ ـ ــﺎ اﻷﺳ ـ ــوﯾﺎء ..ﻫ ـ ــذﻩ

اﻟﻣﺳـ ـ ــﻠم ،ﻣـ ـ ــﻧﺢ اﻟزوﺟـ ـ ــﺔ ﺣـ ـ ــق ﻣﻘﺎﺿـ ـ ــﺎة

ﺑﻌ ــض اﻟﻣﺿ ــﺎﻣﯾن اﻟﺗ ــﻲ اﺷ ــﺗﻣﻠت ﻋﻠﯾﻬ ــﺎ

اﻟزوﺟﻲ ،اﻟﺣرﯾﺔ اﻟﺟﻧﺳـﯾﺔ اﻟﻣطﻠﻘـﺔ ﻟﻠﻣـرأة،

ﺿد اﻟﻧﺳﺎء واﻟﻔﺗﯾﺎت" ...اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل

زوﺟﻬ ـ ــﺎ ﺑﺗﻬﻣ ـ ــﺔ اﻟﺗﺣ ـ ــرش أو اﻻﻏﺗﺻ ـ ــﺎب

وﺛﯾﻘ ــﺔ "إﻟﻐ ــﺎء وﻣﻧ ــﻊ ﻛﺎﻓ ــﺔ أﺷ ــﻛﺎل اﻟﻌﻧ ــف

واﻟﻘـ ــﯾم واﻷﻋ ـ ـراف ،وﺗﺣﻣـ ــل ﻏـ ــزوًا ﺛﻘﺎﻓﯾـ ـ ـًﺎ
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أﺷــﺎر اﻟــدﻛﺗور ﻣﺣﻣــد اﻟﻣﺧﺗــﺎر اﻟﻣﻬــدي –

اﻟﻌﻧـ ـ ــف أﺷـ ـ ــﯾﺎء ﻟـ ـ ــم ﺗﺧطـ ـ ــر ﻋﻠـ ـ ــﻰ ﺑﺎﻟﻧـ ـ ــﺎ

وﻋﺿـ ــو ﻫﯾﺋـ ــﺔ ﻛﺑـ ــﺎر اﻟﻌﻠﻣـ ــﺎء ﺑـ ــﺎﻷزﻫر..

أﻋﻣ ــﺎل رﻋﺎﯾـ ــﺔ اﻟﺑﯾ ــت ،وأﻛـ ــد أن اﻹﺳـ ــﻼم

رﺣﻣ ــﻪ اﷲ -إﻟـ ــﻰ أن وﺛﯾﻘ ــﺔ "إﻟﻐـ ــﺎء وﻣﻧـ ــﻊ

أﻋط ــﻰ ﻟﻠﻣـ ـرأة ﻣﻛﺎﻧـ ـ ًﺔ ﻛﺑﯾـ ـرةً ،وﻣﻛﻧﻬ ــﺎ ﻣ ــن
اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﻧﻬوض اﻷﻣـﺔ ،ﻣوﺿـﺣﺎً أن

وﻛﺷ ـ ــف ﻋ ـ ــن أن اﻟﻣـ ـ ـراد ﻣ ـ ــن ﻣﺻ ـ ــطﻠﺢ

ﻋن ﻋﻣل ﻛﻲ ﺗﻌول ﻧﻔﺳﻬﺎ ...،اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل

اﻟـ ـ ـ ــرﺋﯾس اﻟﺳـ ـ ـ ــﺎﺑق ﻟﻠﺟﻣﻌﯾـ ـ ـ ــﺔ اﻟﺷـ ـ ـ ــرﻋﯾﺔ،

ﻛﺎﻓﺔ أﺷﻛﺎل اﻟﻌﻧف ﺿد اﻟﻧﺳـﺎء واﻟﻔﺗﯾـﺎت"
ﻣرﺗﺑط ـ ــﺔ ﺑﻣ ـ ــﻧﻬﺞ ﻋ ـ ــﺎم ﻟﻣﺣﺎرﺑ ـ ــﺔ اﻟﺗ ـ ــدﯾن.

ﻛﻣﺳـﻠﻣﯾن ،ﻣﺛـل :اﻟﻣﻬــر ،وﻣﻧـﻊ اﻟﻣـرأة ﻣــن

اﻟﻣـ ـرأة ﻓ ــﻲ اﻟﻐ ــرب ﻣﺿ ــطرة إﻟ ــﻰ اﻟﺑﺣ ــث

أﻋﻠﻧــت ﻋــدد ﻣــن اﻟﻬﯾﺋــﺎت اﻹﺳــﻼﻣﯾﺔ رﻓﺿــﻬﺎ اﻟﻘــﺎطﻊ ﻟوﺛﯾﻘــﺔ "إﻟﻐــﺎء وﻣﻧــﻊ ﻛﺎﻓــﺔ أﺷــﻛﺎل اﻟﻌﻧــف ﺿــد اﻟﻧﺳــﺎء واﻟﻔﺗﯾــﺎت" ،اﻟﺗــﻲ
أﺻدرﺗﻬﺎ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة؛ وذﻟك ﻟﻣﺎ ﺗﺣﺗوﯾﻪ ﻣن ﻣﺧﺎﻟﻔﺎت ﺗﺗﻧﺎﻗض ﻣﻊ اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ،وﺗﻧﺎﻓﻲ اﻟﻔطرة ،وﻣن ﻫذﻩ اﻟﻬﯾﺋﺎت:

اﻻﺗﺣﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن

ﻣﺟﻣﻊ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟدوﻟﻲ

راﺑطﺔ ﻋﻠﻣﺎء اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن

دار اﻹﻓﺗﺎء اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ

ﻣرﻛز ﺑﺎﺣﺛﺎت ﻟدراﺳﺎت اﻟﻣرأة

ﻣؤﺳﺳﺎت وأﺣزاب إﺳﻼﻣﯾﺔ

ﻣرﻛز ﺑﺎﺣﺛﺎت ﻟدراﺳﺎت اﻟﻣرأة

ﺟــﺎءت ﻣواﺛﯾــق اﻷﻣــم اﻟﻣﺗﺣــدة ﺧﺎﻟﯾــﺔ ﻣــن

ﻟﺻ ــﺎﻟﺢ ﺛﻘﺎﻓ ــﺎت أﺧ ــرى .اﻟﻌﻧ ــف اﻟﻣ ــﺎﻟﻲ،

ﺑﻌــض أﺷــﻛﺎل اﻟﻌﻧــف اﻟــذي ُﯾﻣــﺎرس ﺿــد
اﻟﻣ ـ ـ ـرأة ،ﺑـ ـ ــل ﻗـ ـ ــد ﺗﻛـ ـ ــون اﻟﻣواﺛﯾـ ـ ــق ﻫـ ـ ــﻲ

اﻟــذي ﺗُﺣ ــرم ﺑﻣوﺟﺑ ــﻪ ﻣ ــن ﺑﻌ ــض ﺣﻘوﻗﻬ ــﺎ
اﻟﻣﺎﻟﯾـ ــﺔ ،ﻣﺛـ ــل :اﻟﻧﻔﻘـ ــﺔ واﻟﻣﻬـ ــر وﻏﯾرﻫ ـ ــﺎ.

اﻟداﻋﯾـ ـ ــﺔ إﻟﯾـ ـ ــﻪ ،وﻣـ ـ ــن أﺷـ ـ ــﻛﺎﻟﻪ :اﻟﻌﻧـ ـ ــف

اﻟﻌﻧــف اﻟﺟﺳــدي ،وذﻟــك ﺑﺗﻛﻠﯾﻔﻬــﺎ ﺑﺄﻋﻣــﺎل

اﻟ ــدﯾﻧﻲ واﻟﺛﻘ ــﺎﻓﻲ ،ﺣﯾ ــث اﻟﺗﺿـ ـﯾﯾق ﻋﻠ ــﻰ

ﺷ ـ ــﺎﻗﺔ ﺗﺗﻌـ ـ ــﺎرض ﻣـ ـ ــﻊ طﺑﯾﻌﺗﻬ ـ ــﺎ وﺑﻧﯾﺗﻬـ ـ ــﺎ

اﻟﻣـ ـ ـ ـرأة ﻓـ ـ ـ ــﻲ ﺣرﯾ ـ ـ ــﺔ اﻻﻋﺗﻘ ـ ـ ــﺎد واﻟﻔﻛ ـ ـ ــر،

اﻟﺟﺳدﯾﺔ ...اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل

ٕواﺟﺑﺎرﻫ ـ ــﺎ ﻋﻠ ـ ــﻰ اﻻﻧﺳ ـ ــﻼخ ﻣ ـ ــن ﺛﻘﺎﻓﺗﻬ ـ ــﺎ

