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 �سم هللا الرحمن الرح�م

 مارس على المرأة الجزائر�ة: دراسة ميدان�ةمش�لة العنف المُ  عنوان المداخلة:
 وال�ة وهــران أنموذجا)(

 الد�تورة شم�سة خلو* 

ل الملتقى الدوليإطار: في    عاصرةالجتماع�ة الما واألزماتحول المجتمع  األوَّ

 م 2013 نوفمبر 27-26يومي 
 حسي�ة بن بوعلي جامعة 

 الجزائر -الشلف 
 واإلنسان�ة العلوم االجتماع�ة �ل�ة 

 العلوم االجتماع�ةقسم 
 

ِ َربِّ اْلَعاَلِمينَ هللا الرحمن الرح�م،  �سم ، َوَصلَّى $َُّ َعَلى َسيِِّدَنا ُمَحمٍَّد َخاَتِم النَِّبيِّيَن، َواْلَحْمُد ِ�ِّ
 ، َأمَّا َ�ْعُد:َلى آِلِه وَصْحِ�ِه الطّيِبينَ َوعَ 

في 4ل المجاالت، أثبتت 4فاءتها على  م4انة مميَّزة تقلَّدْت مناصب مرموقة في المجتمع وتبوَّأْت 
جلِّ المستو�ات، تلك هي المرأة الجزائر@ة، ولكن رغم 4ل ما حقَّقته من إنجازات ي�قى الحديث عن 

م�م حديثا حتم�ا، ولعلَّ العنف المماَرس عليها من ِقبل ها في الصَّ المش4الت االجتماع�ة التي تمسُّ 
 َّIتا�عة، نظرا لما يترتَّب عن هذا الفعل من آثار دل ومُ ج الرجل ي�قى مدار �حث واستقصاء ومح

 ة.مدمِّرة على المجتمع 4افَّ 
ما هي ظاهرة عالم�ة وال تعدُّ ظاهرة العنف ضد المرأة مش4لة محل�ة تتعلOَّ ببلدنا فحسب، وٕانَّ 

نساء ن أن س�ع ر@ة تبيِّ طْ هيئة األمم المتحدة أن الب�انات القُ  فقد أفادْت  تتفاوت من مجتمع آلخر،
للعنف البدني و/أو الجنسي في مرحلة ما  عن تعرضهنَّ  نَ ي العالم أبلغْ من أصل عشر نساء ف
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4ان  وما خفيَ للعنف أكثر  غن عن تعرضهنَّ بلِ ب أن النساء اللواتي لم يُ وال ر@ْ ، )1(من ح�اتهن

  !أعظم
ضررا ماد�ا والمتمثِّل بها  لوك عدواني �ستهدف المرأة ُملِحقاف هذه الظاهرة �أنها سُ م4ننا وْص و�ُ 

في العنف الجسدY على شاكلة الجرح العمدY والضرب واالغتصاب وقد �صل حّد القتل، أو 
ضررا معنو�ا والمتمثِّل في العنف النَّفسي 4السبِّ والشتم والقذف واإلهانة والتحرُّش �4ون 

مرأة وترسيخها مما الجنسي، ناه�ك عن العنف الف4رY الذY يدعو إلى تثبيت أف4ار سلب�ة ح�ال ال
 Yعلى المرأة، وعنف إعالمي يجعل من الجسد األنثو Y س بوجه أو �آخر لمشروع�ة التعدِّ يؤسِّ

لع والمنتجات، وما أكثر ذلك  !مروِّجا ناجحا للسِّ
 فلماذا تسل�I األضواء على العنف الذY �طال األنثى؟

حا�ا في أن ثالثة أرaاع عيِّنة الضَّ  )2(ة على المست̀و العرaيقد أكدت إحد` الدراسات الميدان�ل

العنف األسرY من اإلناث، بينما 4انت نس�ة الذ4ور من بين مرتكبي العنف العائلي �صل إلى 
 �النس�ة للجزائر، فالظاهرة رجال�ة والضح�ة هي األنثى. نفسهواألمر  )90٪(

هذا ال�حث من  لهذه الظاهرة هو �غيتي، إذ حاولُت االنطالق في حْ�ك وحده ول�س التنظير
لة من طرف الشرطة الجزائر@ة على مست̀و وال�ة وهران لسنة  م، 2012اإلحصاءات المسجَّ

الوقوف عند أهم اإلش4االت المتمحورة 4أساس تطب�قي �عبِّر عن الواقع و�صفه، ومن ثمة محاولة 
 وعر�aا �ش4ل عام نظرا لتقارب المجتمعات ،حول العنف ضد المرأة في الجزائر على وجه التحديد

 العر�aة، وهذا عبر اإلجا�ة عن التساؤالت التال�ة:
 أكثر من غيرها للعنف؟ المتعرضات الوضع�ة االجتماع�ة للنساءما هي  – 1
هل �ش4ِّل المست̀و العلمي للمرأة ومنصب عملها عامال ينقص من استهدافها من طرف  – 2

 الرجل؟
ر القائمة في االعتداء على المرأة؟من هو  – 3  المعنِّف الذY تصدَّ
 لم ال تقوم 4ل امرأة جزائر@ة معنَّفة �اإل�الغ عن التعدYَّ الذY وقع عليها؟ – 4

                                                
العام للجنة وضع املرأة، الدورة السابعة واخلمسون، املوسوم بـ (منع العنف ضد النساء  املتحدة، تقرير األمنيعن منظمة األمم  )1(

 .2013مارس  15-4والفتيات) 
ينظر: عباس أبو شامة عبد احملمود وحممد األمني البشري، العنف  م)1997أكادميية ;يف العربية للعلوم األمنية ( الدراسة عن: )2(

 .32، م2005ه، 1426رLض، ال ،1ط األسري يف ظل العوملة،
عنف 
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 مارسة على المرأة الجزائر@ة؟ أY أنواع العنف أكثر مُ  – 5
 ما هي أس�اب هذا العنف؟ – 6
 م4ننا تجر@م العنف الممارس على المرأة في الجزائر؟ إلى أY مد` �ُ  – 7
م) 2012م) والعام (2011هل تزاَيد العنف أم انحصر �مقارنة إحصاءات الشرطة العام ( – 8

 في مدينة تعدُّ ثاني وال�ة من حيث األهم�ة �الجزائر؟ 
ها انطالقا من ما الحلول المقترحة للحدِّ من ظاهرة العنف في مجتمعنا الجزائرY أو إنقاص – 9

 دراسة اإلحصاءات المرفقة �ال�حث؟ 
لهذه واخت�ارنا ارتأينا أن تكون عيِّناتها من وهران، ول�4ن حديثنا بدءا �عرض اإلحصاءات التي 

الوال�ة  التي تتميَّز بها نتيجة األهم�ة ، 4انمه ضمن الدراسة4نموذج تطب�قي نقدِّ  �ة الجزائر@ةالالو 
مختلفة بروز مظاهر االجتماعي في المجتمع الجزائرY �ما في ذلك ر التغيُّ ومد` تعبيرها عن 

ن أزمات اجتماع�ة معاصرة.  ساهمت في تكوُّ
�عد العاصمة، تقع في شمال غرب الجزائر على ضفة ال�حر  ثاني أكبر مدن الجزائر فوهران تعدُّ 

 ،Iلغو ،  42لم 2.121تبلغ مساحتها األب�ض المتوسa حسب إحصاءات سنة  عدد س4ان الوال�ة

يها طعوهذا �ُ  ،)1(عين على تسع دوائر وستة وعشرون بلد�ةنسمة، موزَّ  1.382.980بـ  م2007

 في المنحى التطب�قي من الدراسة 4ما أسلفنا الذ4ر.م�ة �الغة أه
 االجتماعي (السوسيولجي)وعلى هذا األساس �م4ننا عرض اإلحصاءات لالنطالق في التحليل 

تا�عة الشهر@ة لعدد حاالت العنف ضد المرأة للمُ عرض  )1(الش4ل:في الوث�قة التال�ة للظاهرة، و 
) حالة عنف 884لت (جِّ �حيث سُ  م،2012خالل سنة  لة لد` مصالح األمن لوال�ة وهرانوالمسجَّ 

أن عدد حاالت  والمالحx ،)2(ضد النساء من مختلف األعمار والمستو�ات العائل�ة واالجتماع�ة 

عن خمسة وخمسين حالة 4ل شهر، مما �عني حالة اعتداء واحدة  ال تقلُّ  على المرأة االعتداء
 يوم�ا على أقل تقدير.

 
 

                                                
  .احمللية واجلماعات الداخلية وزارة إحصاءات عن )1(
 مت احلصول على اإلحصاءات الواردة يف البحث من مركز األمن الوالئي لوالية وهران. )2(
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 فما هي �ا ت̀ر أس�اب العنف المرتكب ضد المرأة؟
 4ثيرة لفيهانُ  فإننا عليها، العنف وممارسة المرأة ايذاء إلى تؤدY التي األس�اب أهم عند وقفنا إذا

الوضع�ة ن�سI الحديث عن ، لذلك ةالضح�َّ والمرأة  المعتدYلكنها مرت�طة حتما �الرجل  ومتنوِّعة،
لنصل إلى أس�اب هذه  ،المعتدYالرجل  و4ذاة لعنف الرجل، ضح�َّ  العامة للمرأة التي وقعْت 

 الظاهرة السلب�ة.
 من عنف الرجل لقد أشارت إحصاءات األمن الوالئي لوهران أن المرأة المتزوجة هي من تعاني

 Yأكثر من غيرها من حيث الحالة العائل�ة، وأن المرأة الماكثة �البيت والتي ل�س لها دخل ماد
وغال�ا ما �4ون العنف الممارس ضد المرأة عنفا  عتداء الرجل،ض �صفة أكثر الهي التي تتعرَّ 

االعتداء على  ل المراتب من حيثالرجل األجنبي أوَّ  جسد�ا �الضرب والجرح العمدY، و�حتلُّ 
، مما يجعلنا نقف و�فارق ل�س �4بير المعتد` عليهاو@ل�ه الزوج من حيث قرابته �المرأة  ،المرأة
لة �األرقام م ظاهرة عنف داخل األسرة وخارجها، وفي ما يلي رصد ألعلى النسب المسجَّ أما

  :  )2(الش4ل:لة في والممثَّ 
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ضا للعنف هن من فئة الطال�ات من حيث النساء األقل تعرُّ د اإلحصاءات نفسها أن بينما تؤ4ِّ 
الوضع�ة االجتماع�ة، واألرامل من حيث الحالة العائل�ة، بينما نجد أن األب �حتل النس�ة األدنى 

عدُّ ، في حين �ضحا�ا العنف�النساء  المعتدينمن حيث االعتداء على بناته مقارنة �قرا�ة الرجال 
حين �شرع في االعتداء على امرأة، وفي ما يلي  ما �ف4ِّر ف�ه الرجل ح�اء آخرالفعل المخل �ال

 :)03(الش4ل: اإلحصاءات �األرقام ممثلة في 
 
<
<
<
<
<
<
<
<

 
 
 

المرتك�ة ضد المرأة فنجدها  نحوالجُ  المخالفاتوٕاذا اطَّلعنا على اإلحصاءات �احثين عن أنواع 
محصورة في الضرب والجرح العمدY وسوء المعاملة والتحرُّش الجنسي، بنسب متفاوتة تصدَّرت 

العتداءات التي ) من مجموع ا٪ 82أY ما نسبته ( ،اعتداء ) حالة497بـ(فيها المخالفة األولى 
 :)4(الش4لحة أدناه في هي الموضَّ طالت المرأة، و 

 
 
 
 
 
 
 



~ 6 ~ 
 

~ 6 ~

لفت لالنت�اه أن الرجال والمُ ة والرجل المعتدY، الت بين المرأة الضح�َّ تعدَّدت الصِّ  في حين
وصل  ستهان �ه مقارنة �ال�ق�ة، إذْ ال �ُ األجانب عن المرأة الواقعة ضح�ة العنف قد بلغوا عددا 

ون عدُّ ين �ُ الذ ابطَّ والخُ  األصدقاء الرجال :ضفنا إلى العددوٕان أ ) رجال أجنب�ا،266عددهم (
را�ة نصف عدد المعتدين خالل السنة، �عني قُ  فإن هذا�الضح�ة،  أجانب وال ترaطهم صلة رحم

ع لتنخفض النس�ة �عد ذلك وتوزَّ  ،) حالة اعتداء�195المقابل اعتبر الزوج في المقام الثاني بـ (
 :)5(الش4لو4امل اإلحصاءات عبر الرسم الب�اني الممثل في أفراد األسرة واألقارب، بين 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

م فنجد تراجعا واضحا لحاالت العنف المسجلة 2012م وسنة 2011أما إن قارنا إحصاءات سنة 
م، 2012) حالة لسنة 638م، و(2011) حالة لسنة 729(حيث نجد على مست̀و الوال�ة، 

نالحx 4يف أن نس�ة العنف قد تراجعت نزوال �فارق �قارب المائة، مما يدل على جهود مصالح و 
لة �األرقام، ارنة مفصَّ يلي مق النساء والرجال معا، وفي مادأ ينتشر بين الوعي الذY بو األمن 
 :)6(الش4لحة في موضَّ 
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 ة والرجل المعتدY في مجتمعنا؟مرأة الضح�َّ �النظر للف�ا ت̀ر ماذا تعني هذه األرقام 
ا 4انت ولمَّ   واالنتشار،إن هذه اإلحصاءات تع4س لنا دوافع هذا العنف وما �ساعده على البروز 

حصرها  نحاولال تتمُّ إال �معرفة أس�ابها فإننا  -مهما 4انت-معالجة وتجنُّب الوقوع في الجر@مة 
وهذه الدوافع إما تكون ذات�ة لها عالقة �المعتدY أو �المرأة الضح�ة، أو دوافع  في نقا} �عينها،

 ا ت�اعا في ما يلي:خارج�ة تؤثِّر على المعتدY والضح�ة معا، والتي نذ4ره
 عتدY:ما تعلOَّ �الرجل المُ  –1

 :أو حO الرجل في ضرب زوجتهوامة الموروث الديني الخاطئ المتعلOِّ �مفهوم القَ  - أ

لعلَّ هذه الصفات 4ثيرا  للرأY ... مستمر، سلبٌ  التسلIُّ، تأديبٌ  لألوامر، حOُّ  مطلقة، تنفيذٌ  طاعةٌ 
وحO ضرب الزوجات،  رعيوامة الشَّ والتعليل: إنه حO القَ  مارسها الزوج تحت غطاء الدين،�ُ ما 

 .منحها التشر@ع الرaاني للرجلوهي حقوق 
عتداء على والضرب؟ وهل هذه الحقوق من دواعي اال وامةفهل هذا هو المعنى الحق�قي لمفهوم القَ 

 ` على زوجته؟أو �ضرب أو يتعدَّ  ل للرجل أن �سبَّ تخوِّ هل و  النساء؟
 الرَِّجالُ ﴿عز وجل:  بدليل قولهوامة الشرع�َّة للرَّجل على زوجته التَّشر@ع اإلسالمي القَ جعل لقد 

َساءِ  َعَلى َقوَّاُمونَ  لَ  ِ�َما النِّ  .]34: النساء[ ﴾َأْمَواِلِهمْ  ِمنْ  َأْنَفُقوا َوِ�َما َ�ْعضٍ  َعَلى َ�ْعَضُهمْ  $َُّ  َفضَّ
لها ولشؤونها،  نا4ما ورعا�ة وصوْ حُ وامة الزوج�ة هي أن �4ون الزوج ق�ِّما على شؤون زوجته والقَ 

 على �ِّمٌ ق الرَّجل«وامة: �قول ابن 4ثير في تفسير القَ للزوجة،  للزوج وتشر@فٌ  فهي إذن تكليفٌ 

به والحاكم عليها هو رئ�سها و4بيرها َأYْ  ،المرأة ْت اعو  ذاإ اَوُمَؤدِّ  .)1( »جَّ

د ح 4يف أن الشَّ ا�قة توضِّ واآل�ة السَّ   فضيلالتَّ : هما وامةن للقَ يسببين أساسيارع الح�4م قد حدَّ
لَ  ِ�َما﴿فضيل فصر@ح في قوله تعالى: ا التَّ فأمَّ  ،واإلنفاق معلوم ما إذ  ﴾َ�ْعضٍ  َعَلى َ�ْعَضُهمْ  $َُّ  َفضَّ

ان العقل وحسن جحورُ  قوة البدن من ،دعها هللا فيهممؤهالت فطر@ة أوْ يتَّصف �ه الرجال من 
 الرجال �ه يختصُّ  ثم ما ،واللِّين الرقة على ُجبلن اللواتي النساء ع4س وهذا على من جهة، دبيرالتَّ 

 مثال. والوال�ة 4الجهاد وشهود صالة الجماعة النِّساء دون رع الشَّ  من أمور

                                                
 علي حممد منشورات العلمية، الكتب دار ،الدين مشس حسني، حتقيق: 34ابن كثري، تفسري القرآن العظيم، سورة النساء:  )1(

 .2/256، 2/256هـ ، 1419، 1، طبريوت ،بيضون

    
 علي
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 من مهام اإلنفاق أنَّ  ومفاده ﴾َأْمَواِلِهمْ  ِمنْ  َأْنَفُقوا َوِ�َما﴿ اإلنفاق فجليٌّ أ�ضا في قوله تعالى:ا وأمَّ 
عليها من مأكل ومشرب ومل�س ومس4ن وغير الزوج، إذ �4لَّف بإعطاء المهر لزوجته والنفقة 

 فال ،وتوفير الح�اة الكر@مة ألسرته الرزق  لجلب فهو �4دُّ ، غن�ة وزوجته فقيًراالرجل  4ان ولوذلك، 
 �4ون الرجل ق�ِّما على المرأة. �عد ما ذ4رنا أن َغْرو
أدَّت هو أهم األس�اب التي الح�اد عنها  لعلَّ  شرع�ة، وقيود �ضوا�Iَ  وامةهللا عز وجل القَ  دقيَّ وقد 
من مهر ونفقة ومعاشرة �المعروف  المرأة مراعاة حقوق  :أهمها ،وامةالفهم الخاطئ للقَ  انتشار إلى

  ل�x.على من جمعه بها ميثاق غ` وال يتعدَّ  الرجل فال �ظلم ،وامةواإلنصاف في استخدام حO القَ 
ايذائه لزوجته جسد�ا أو  O عل�ه�علِّ  اج�مشْ د بها الرجل، و وامة ل�ست سلطة استبداد�ة يتفرَّ القَ إذن، 
 من صلب توز@ع األدوار الفطر@ة في األسرة، وهي أن �قود الرجل أسرته وامةقَ البل إن ، معنو�ا

  ان؟aَّ دون رُ  األمان برَّ  تصل سفينةٌ عقل أن �ُ وهل ، وزوجته إلى جان�ه
 ِّOاآلخر المتمثِّ  ، فماذا عن استعمالفهمهاوامة التي أساء الكثير من الرجال القَ  هذا عن ح Oل الح

 اشز؟ضرب الزوجات من منطلO تأديب الزوجة النَّ جواز في 
رع والنُّشوز في اصطالح الشَّ  إن 4انت ناشزا، وال�ة الزوج على تأديب زوجتهمن أح4ام الن4اح إنه 
ها معص�ة الزوج ف�ما فرض هللا عليها من طاعته، مأخوذ من النَّْشِز، وهو االرتفاع، ف4أنَّ « :هو

 .)1(»ا فرض هللا عليها من طاعتهعمَّ  تفعت وتعالْت ارْ 

ِتي َتَخاُفوَن ﴿تعالى:  وعن تأديب الزوجة الناشز �قول ُنُشوَزُهنَّ َفِعُظوُهنَّ َواْهُجُروُهنَّ ِفي َوالالَّ
 ﴾)34اْلَمَضاِجِع َواْضِرaُوُهنَّ َفِإْن َأَطْعَن4ُْم َفَال َتْ�ُغوا َعَلْيِهنَّ َسِب�ًال ِإنَّ $ََّ 4َاَن َعِل��ا 4َِبيًرا (

﴾ف الكثير من األزواج لفظة ، والعجيب أن يتلقَّ ]34[النساء: عنO اآل�ة  ون وُ و@لْ  ﴿َواْضِرaُوُهنَّ
 !وما �عدها متناسين ما قبلها

 مع هذه المراحل وصوال إلى الضرب: ولنا وقفةٌ 
 xالهجر ثم يل�ه الضرب، فثم يل�ه إن رحلة التأديب تبدأ �الوع xقوله تعالى هاألصل ف�فأما الوع: 

غافلة  الزوجة فإن 4انت ،يرتكز على أسلوب الترغيب والترهيب نصحٌ  والوعx هو ﴾َفِعُظوُهنَّ ﴿
ملة في ساعة من �4ون الوعx جال على أن ، وٕان 4انت عاص�ة زجرها، �غفلتها زوجها رهاذ4َّ 

 رحلة زمن�ة يجب أن ُتستنفذ 4املة.ط̀و الصفحة، بل هي منهار وتُ 

                                                
 .7/318، م1968/هـ 1388: ، مكتبة القاهرة، املغين، ابن قدامة )1(
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و�ة جته 4الما يدل على ثواب طاعته وعقوصور الوعx في هذه المرحلة هي أن �قول الزوج لزو 
وفي �ما جاء في القرآن الكر@م  مستدال ،أوج�ه هللا عليها من حقوق رها �ما @ذ4ِّ و  ،مخالفته

الصح�حين مما يناسب الموقف، ف�4ون الوعx إذن بين ترغيب في العودة إلى جادة الصواب 
وسقو} النفقة  جر ثم ضربل في عقاب الدن�ا من هشوز، والمتمثِّ وترهيب �عقاب اإلصرار على النُّ 

لعدم طاعة الزوج �المعروف، فإن استقام حال المرأة وتراجعت  خرة، ناه�ك عن عقاب اآلأو القسم
 ه وللبيت هناؤه.ؤ يرها في حO زوجها عاد للود صفاعن تقص

أسلوب الوعx دون إصالحها، فهنا �حOُّ للزوج أن ينتقل  اشز وحالَ وٕاذا لم �ستقم سلوك المرأة النَّ 
: واألصل في الهجر قوله تعالى -دون الضرب–لألسلوب الثاني للمعالجة واإلصالح، وهو الهجر 

ر هو القطع، وهو على وجهين: هجر في الكالم على أن ال والهجْ  ﴾اْهُجُروُهنَّ ِفي اْلَمَضاِجعِ وَ ﴿
ه حال االضطجاع، أو ة أ�ام بل�اليها، وهجر في المضجع 4أن يولي الزوج زوجته ظهر ` ثالثيتعدَّ 

 ماعها.أن �متنع عن ج
للزوج أن يلجأ لألسلوب الثالث  األمر، ولم �فد الوعx ابتداء ثم الهجر ثان�ا، �حOُّ أما إذا استفحل 

 ورأس المش4لة هنا في ثالثة أقطاب: ﴾َواْضِرaُوُهنَّ ﴿وهو الضرب استنادا لقوله تعالى: 
وانتقل للضرب رأسا، أو  د أو جهل وجوب الترتيب في التأديبعن قْص  فإما نجد الرجل وقد تناسى

 .ترتيب وسائل التأديب ولم �حترم ضوا�I الضرب، أو أنه خرق الترتيب والضوا�I معا أنه احترم
 ، ألنإلى ما �عدها إال �عد است�فائها من مرحلةإذ ال ينتقل الزوج في عالج مش4لة نشوز زوجته  

عل�ه أنه  الذY يدل« را اآل�ة القرآن�ة:مفسِّ وفي هذا �قول الرازY العطف في اآل�ة ال �فيد الجمع، 
رب، وذلك  جران فيالهمنه إلى تعالى ابتدأ �الوعx، ثم ترقَّى  المضاجع، ثم ترقَّى منه إلى الضَّ

تنب�ٌه يجرY مج̀ر التَّصر@ح في أنه مهما حصل الغرض �الطر@O األخفِّ وجب االكتفاء �ه، ولم 

 .)O«)1َيُجز اإلقدام على الطر@O األش

، فإن األولى أو الثان�ة فإن الزوج ال يتجاوزها المرحلةO استجا�ة الزوجة في عند تحقُّ إذن، 
4َاَن َعِل��ا 4َِبيًرا َفِإْن َأَطْعَن4ُْم َفَال َتْ�ُغوا َعَلْيِهنَّ َسِب�ًال ِإنَّ $ََّ ﴿ قول عز وجل:تجاوزها فقد ظلم، ل

)34(﴾. 

                                                
 .10/72ه، 1420، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، 3فخر الدين الرازي، مفاتيح الغيب، ط )1(
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، الوعx والهجرحO الضرب، والقفز إل�ه دون استخدام وسيلة فالمش4لة إذن هي ممارسة الزوج ل
بل االنحراف واقع في األساليب التأديب�ة الثالث، فإن وصل الزوج إلى مرحلة الضرب فإنه 

  !�مارس هذه المعالجة �عيدا عن الضوا�I الشرع�ة
وقد اتَّفO وأجمع أهل العلم أن المرأة الناشز إذا استحقَّت الضرب فعال، فإن الرجل في هذه الحالة 

 Iفور امتثال المرأة لطاعة زوجها هوُ@وقف ،تأديب غير مبّرح �4ون ضربَ ف شرع�ة،يلتزم �ضوا�. 
ى ف�ه توقَّ ، وأن يُ مٍ دْ ، وغير مُ ُمَبرِّحٍ يجب أن �4ون الضرب غير  «في الموسوعة الفقه�ة:  جاء

فأين هم من �قفون عند هذه  ،)1(»الفوفة؛ ألن المقصود منه التأديب ال اإلتْ خُ الوجه واألماكن المَ 

أين المعاشرة �المعروف التي أمر و  ؟، وقد أص�ح الضرب ضرب تعذيب ال ضرب تأديبوا�Iالضَّ 
 ]؟19[النساء: ﴾َوَعاِشُروُهنَّ ِ�اْلَمْعُروفِ ﴿بها هللا عز وجل في قوله تعالى: 

رأة �الضرب المبرِّح الذY �4سر الضلع و�شوِّه المما نالحظه ع�انا هو اعتداء الرجل على  إنَّ 
وقد زلزل مفاصلها وَقَرَت  العاهات المستد�مة أح�انا، فال يترك المعتدY الضح�َّة إالالوجه و�سبِّب 

جلدها حتى ظهرت عل�ه ألوان قوس قزح، وقد َيْبرد غليله �عد أن ينفث ما في صدره من حقد 
على مما ُيجبر المرأة الضح�َّة  !وانتقام وه̀و عابر أو حين ي̀ر ُجرح تلك الضع�فة وقد انفطر دما

إال  نَّ إال 4ر@م وال يهينهُ  نَّ هُ 4رمُ �ُ  الذهاب إلى المستشفى للعالج، فال نقول في هذه الحالة إال: ال
 !، وهل �عد الضرب إهانة؟لئ�م
لنا تحت إطار (التقو�م برفO)فإذا  إذا 4ان  لاالحكون ف4يف ت، 4ان األمر على هذه الحال مما فصَّ

 ؟دون حاجة لتقو�مالضرب 
والملفت للنظر إنه رغم إ�احة ضرب الزوجة الناشز اعتمادا على النص القرآني السالف الذ4ر إال 

ومن  ح�اة الزوجينإ�قاًء للمودة والرحمة في وهذا  الزوجات ابتداء أفضل، ع عن ضربالترفُّ أن 
ولنا في رسول هللا صلى هللا عل�ه وسلم أسوة حسنة، تروY  ،منطلO المعاملة �التي هي أحسن

َما َضَرَب َرُسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلََّم َشْيًئا َقIُّ ِبَيِدِه، َوَال اْمَرأًَة، َوَال  «عائشة رضي هللا عنها: 

 التي نصَّ  التعال�م السمحة هتطبيO هذ فأين نحن من ،)2(»َخاِدًما، ِإالَّ َأْن ُيَجاِهَد ِفي َسِبيِل هللاِ 

 ؟عليها ديننا
                                                

 .10/24، دار السالسل، الكويت، 2الفقهية الكويتية، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، الكويت، ط املوسوعة )1(
 دار إحياء الرتاث العريب، بريوت،، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقيروي احلديث عن عائشة رضي هللا عنها، صحيح مسلم،  )2(

 .04/1814، لبنان
وت،



~ 11 ~ 
 

للقول أن اإلسالم ظلم المرأة وهو  اعةاإلسالم شمَّ لكل من يجعل من تعال�م  وهذه وقفة ال بد منها
اإلسالم محل شبهة على أنه مصدر تشر@عي جعل من سبب اعتداء الرجل عليها، ولكل من �ضع 

 لشيءولسنا هنا في محل ب�ان 4يف 4رَّم اإلسالم المرأة، وٕانما الشيء �ا ،المرأة لقمة سائغة للرجل
 ُيذ4ر، و�4في أن نثير هذه التساؤالت: 

تخذن للُمتعة والتسل�ة عند اليونان، بل 4انت المرأة منُهن في ما مضى تمتهن وتُ  حواء4انت بناُت 
 ُت�اع وُتشت̀ر 4أYِّ متاع صالح للب�ع!

يختلف األمر عند الهنود، فقد َحَرموا المرأة من حOِّ الع�ش �عد ممات زوجها، ف4ان الحْرق  ولم
 مصيرها!

، ورفعوا السؤال: أُتراها المرأة إنسان حقا؟ ليخرجوا �قرار: إنها ونظر النصا̀ر في أمر هذا الكائن
 مة الرجل! إنسان، لكنها مخلوقة لخد

  !ذنب الغوا�ة أما اليهود فقد حمَّلوها

وج يرُث زوجة أب�ه مثلما يرث دابَّته! إن �قيت على قيد الح�اة ولم يئدها  وعند العرب 4ان ابن الزَّ
 والدها حّ�ة!

 الحOَّ في الح�اة ؟ فمن منَح المرأة

  ؟ومن رفع عنها الُغبن، و4رَّمها وأعلى شأنها

وعلى انها إذا لم تتزوَّج؟ وعلى إخو ج، ومن منحها حOَّ النفقة وجعلها واج�ة على والدها حتى تتزوَّ 
 ؟مماتها زوجها �عد زواجها؟ وعلى أبنائها حتى

 الحOَّ في الموافقة على الخاطب أو رفضه؟ من رفع قدرها وأعطاها

األنثو�ة  ؟ وجعل لها حق�ا في اإلرث �ما يناسب وظ�فتهاِذمَّة مال�ة مستقلة عن الرجل من جعل لها
 في المجتمع؟

 وُأّما؟ وأختا ، صغيرة و4بيرة، بنتا وزوجةحثَّ على ُحسن معاملتها والرفO بها ومن

 .محفوظة الحقوق مُصونة القْدرإنه اإلسالم، إنه ديُن هللا القو�م الذY جعلها
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ن4ر وجود من نال ن4ر مظاهر الظلم، وال أش4ال القهر التي ُتسلIَّ على أخواتنا هنا وهناك، ال ن
 ، و�اسم الدين أح�انا!جهارا و�عتدون عليها �سلبون �عض حقوقها

رع له، إن 4انت المرأة  �4ل مرارة أقول: إنه المجتمع المسلم حينما يز@غ عن غير ما َرسم الشَّ
فذاك حيٌف من الرجل والمجتمع، وسلبت حقوقها وأهينت واعتدY عليها �اسم اإلسالم، ُظلمت 

 وجعله بين الع�اد محرَّمًا. واإلسالم برYء منه، فا� حّرم الظلم على نفسه

 ،Yه تعود المرأة لسالف عهدهاإنها نتائج تراُجعنا الحضار� Yشمل تغييراوالتغيير الُمرتقب الذ� ، 
سلمين القض�َّة إذن، هي قض�ة ُأّمٍة، القض�َّة هي انحراف المف، جم�ع مناحي الح�اة 4ل�ا، �مسُّ 

 .عن حق�قة دينهم ومنهج رaهم، نساء 4انوا أو رجاال

ر الرجل بها فال مجال إذن التِّخاذ شرع هللا حُ   هذا النوع من العنف، ول�ف4ِّر الرجل في جة ُيبرِّ
 السبب الرئ�س الذY جعله �عتدY على المرأة.

 :الرجولة أو تقليد اآل�اءالخاطئ المتعلOِّ �مفهوم  االجتماعيالموروث  -ب

 !الرجولة وما أدراك ما الرجولة
 !حولها الرجال ليثبتوا أن الرجولة من صفاتهمدن دنْ وما أكثر ما يُ 

 ولكن، هل إث�ات الرجولة �4ون �الرفO أم �العنف؟ 
 القدرة على الرجولة هي طيب الخصال وحميد الفعال، هي سر@ان للفضيلة وانحصار للرذيلة، هي

، وعلى قدْ   !ر هذه الصفات تكون رجولة الذ4رمجاهدة النفس في أوقات الضعف واله̀و

َفات المميِّزة للرجل«معجم الوس�I: ورد في  ومن ش�م الرجال الصبر  ،)1(»الرجولة: 4ََمال الصِّ

فح عنهن و4ظم الغ�x اآلتي من طر@قهن، ومعاملتهن �التي هي أحسن، وهذا  على النساء والصَّ

 ،)2(»ِألَْهِلِه َوَأَنا َخْيُر4ُْم ِألَْهِلي َخْيُر4ُْم َخْيُر4ُمْ «من 4مال الخلO، �قول الرسول صلى هللا عله وسلم: 

                                                
 بية �لقاهرة، دار الدعوة،الزLت، حامد عبد القادر، حممد النجار) جممع اللغة العر  (إبراهيم مصطفى، أمحد عجم الوسيط،م )1(

 .1/332 �ب الراء،
فيصل  ،دار إحياء الكتب العربية، حممد فؤاد عبد الباقي :، حتقيقابن ماجةسنن روي احلديث عن عائشة رضي هللا عنها،  )2(

 .1/626األلباين يف صحيح اجلامع، ، صحَّح احلديث الشيخ 1/636، عيسى البايب احلليب
صل 
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فهذه هي الرجولة الحقَّة! ول�س 4ل من 4ان ُمْسَتْح4ِم الِخْلقة طو@ل القامة َفْعم األْوصال رجال، 
 رجال. طرَّ شارaه ونبتْت لحيتهاشتدَّ عوده و ول�س 4ل من 

 على الزوجة أو األم أو البنت أو األخت �اسم الرجولة؟ هل من 4مال الصفات التعدYف
رaها الرجل من بيئته عن مفهوم الرجولة، بدءا من أسرته، ثم من  إنها المفاه�م الخاطئة التي تشَّ

 ديننا هو أحOُّ �االتِّ�اع من هذه المفاه�م االجتماع�ة المشوَّهة. د أنالمجتمع الذY ترaي ف�ه، بيْ 
تبر هي�ة الرجل ُتزرع بيد من حديد تمتدُّ نحو حليلته ر4ال وصفعا، وaلسان فوا أسفاه على من �ع

 !بذيئ ينطلO نحو أخته س�ا وشتما
 وت�عدها رهانفِّ ت معاملتها �عنفو  ،منه aهاقرِّ وتؤنسها تُ  �الحسنىمعاملة المرأة  أال �علم الرجل أن

 منه، س̀و أن تكون المرأة عنيدة شرسة الط�اع �عيدة عن فطرتها.
ال ضرب، على أمرها، ُتهان وُتشتم وتُ  رع في أسرة ُتشاهد فيها األم مغلو�ةً الطفل الذY يترعْ  إنّ 

�عد أن �4تسب  محالة أنه يتأثَّر �مشاهداته، وفي غالب األح�ان �4ون مقلِّدا لما رآه حينما �4بر
ر المأساةهذه الصفة صغيرا   !وتستمرُّ  ، وتتكرَّ

�ع ما ألفى يتَّ في األب قدوة، ب�ساطة:  عاش في مثل ذاك المح�Iالرجل الذY  يجدفي هذه الحالة 
 !؟أو لو 4ان أ�اه مخطئا ،عل�ه أ�اه

وح�ال هذا التقليد األعمى نقول: أين الرو�َّة وأين إعمال الف4ر؟ أُكلُّ ما نراه نقلِّده شأننا في ذلك 
بين الخير والشّر والنفع  �ه وجعله �ميِّز، و4رَّمه هللا لإلنسان عقال جعل وقد ،شأن من ال عقل له

  ؟!والضرِّ 
 :ة �شخص�ة الرجل المعنِّفالمتعلِّق الحاالت النفس�ة -ج

4غيره من األشخاص يتَّسم �صفات خاصة �ه تتبلور على ضوئها شخصيته،  إن الرجل المعنِّف
ن تر4يبته النفس�ة، على شاكلة محاولته جبر  وقد يلجأ للعنف نظرا ل�عض الصفات التي تكوِّ

ينع4س هذا النقص على ش4ل فعل عدائي تجاه من هو أضعف �حيث  ،النقص في شخصيته
̀  هزوجة أو أختا لتحقيO توازنه النفسي وليثبت أنَّ منه، ولن يجد غير المرأة التي قد تكون   !األقو

O من حقَّ  فمعلوم أن 4ل، ناتجة عن رد فعل نجاح الطرف اآلخروقد تكون هذه الصفة النفس�ة 
لكن الحال ل�س  ،من التقدير ان �ستحقون الش4ر و4ثير نجاحا في مجال من المجاالت فإنه ممَّ 

وال  وال  ،تجد إال الذم والقدحال قت ونجحت نجد المرأة التي تفوَّ حيث لكثير من األسر، نفسه �النس�ة  
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، ق الطرف اآلخرالخوف من تفوُّ و  سلوك الغيرةدواني إال إذا رaطناه �لتفسير هذا السلوك العُ سبيل 
 ضح�ة لها. اجحة في ح�اتها العمل�ةقة والنَّ المتفوِّ  تكون المرأة الذY �ظهر على ش4ل أفعال عنفو 

 !لقلنا طوaى لها من غيرة ،ايجاب�ة تجعل من نجاح الزوجة حافزا لمنافسة شر@فةليتها 4انت غيرة 
امة،ل فيها اإلحساس إلى عنفناقشها يتحوَّ لكن في الحالة التي نُ  ألننا  ، وتكون ف�ه الغيرة هدَّ

ير عضالت ، فال يجد أمامه غق زوجته عل�هف4رة تفوُّ  لالزلنا في مجتمع �صعب للرجل أن يتقبَّ 
لخلO مشاجرات 4الم�ة نجده �ستغل أدنى خطأ وأ�سI تقصير قده النفس�ة، حتى أننا ها عُ يداوY ب

 .يبO العنف الفعلتسْ 
قة على أخيها أو تتمتَّع � ا ، ممَّ مر4ز اجتماعي أفضل منهواألمر هو نفسه إذا 4انت األخت متفوِّ

ل الشعور 4سا�قه   إلى عنف، خصوصا إنْ ُ�حدث شعور الدون�ة والغيرة معا عند الرجل، و@تحوَّ
 !تلقى الرجل نظرات احتقار أو شفقة من المجتمع وقورن الحال �الحال

 ل في اللذة من خالل الس�طرة على الطرف اآلخرف تتمثَّ وقد نلفي صفة أخ̀ر في شخص�ة المعنِّ 
فنجده �ضرب ل�حصل على المتعة و�شتم لحاجة في نفسه، ف�ص�ح هذا السلوك  ،منة عل�هواله�ْ 

رة األولى هنا 4ما في قبلها هي المرأة  !عادة، والمتضرِّ
 :اإلدمان على الخمور والمخدرات -د

 !رات سب�ا لهاشرب الخمور أو تناول المخد �4ون 4م هي 4ثيرة حوادث العنف التي 
 !ير العقول اإلرادY)تخد بـ ( سبب هذا النوع من العنف فُ نا نِص بل لعلَّ 

ْمَنا َبِني آَدَم ﴿، �قول عز من قائل: آدم ميزة العقل خالف أن هللا عز وجل منح بنيال  َوَلَقْد 4َرَّ
ْلَناُهْم َعَلى 4َِثي  ِممَّْن َخَلْقَنا َتْفِض�ًال﴾ٍر َوَحَمْلَناُهْم ِفي اْلَبرِّ َواْلَ�ْحِر َوَرَزْقَناُهْم ِمْن الطَّيَِّ�اِت َوَفضَّ

التفضيُل إنَّما 4ان �العقِل الذY هو ُعمدُة «�قول القرطبي في تفسير اآل�ة: ،]70اإلسراء: [

بل وأكثر من ذلك: تدمير جسده وٕاذهاب ماله العبث �عقله، من �حاول � نافما �ال ،)1(»التكليفِ 

  وٕافساد عالقاته؟
 !ر �عقول أرaابها، وعبث المخدِّ 4ر ر@اضهاسْ 4ت من أسر �عدما دخل المُ ف4م تف4َّ 

                                                
، القاهرة ،دار الكتب املصرية، 2، طمحد الربدوين وإبراهيم أطفيشحتقيق: أ ،القرطيب، تفسري القرطيب (اجلامع ألحكام القرآن) )1(

 .10/294، م 1964 -هـ 1384

    
، رة
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و�عود مغيَّب العقل إلى  عاقر الخمرة أو المخدراتالذY �ُ إننا ال ننتظر من الزوج أو االبن أو األب 
̀  بيته، ، وأص�ح مثله مثل اعتداء وشتما وضرaا في من يجد أمامه، 4يف ال وقد ُحجب عقله سو

ا�ة تسير في األرض  !الدَّ
ما ...ورaَّ رaَت... اغتصبتَ تمَت...َض �طرق سمعه: شَ  الصدمة خبررته إال و ال �ستفيO من س4ْ  وقد

وغال�ا ما تكون  !مفتاح 4ل شرهي: ب�ساطة  4ر،سْ ، ألن الخمرة وما ينضوY تحتها من مُ تلتَ قَ 
 !تها جدراٌن دون أمان، وقد احتوَ الضح�ة األولى هي: المرأة التي تس4ن تحت سقف بيته

هو العنف أ�ضا �حيث �حاول إفراغ  الحلَّ موم، فإن تلك السُّ  �شترY �ه لم يجد المدمن ماالً  إنا أمّ 
إن 4انت عاملة  غص�ا، مالالشحنة غض�ه في زوجته التي ال حول لها وال قوة، أو ُ�طالبها �

 و@نتهي األمر �الضرب وتستمر المعاناة.
 :الُعقوق  -د

ل على األمهات من بدا�ة المداخلة هو العنف المسجَّ إن من مفاجآت اإلحصاءات الواردة في 
  !) حالة59دَّ بـ (طرف أبنائهن، والذY عُ 

ه،  منْ  إنَّ  في  أو (عيب) )حرامال أتصوَّر وجود 4لمة (أضلَّه هواه وأغواه ش�طانه ورفع يده على أمِّ
 !؟ته صغيران، ورaَّ نا على وهْ ` على من حملته وهْ قاموسه، وٕاال 4يف يتعدَّ 

رب هو أشنع أنواع العقوق، فإذا 4ان إنَّ  برفع ، ف4يف هارفع الصوت على األم عقوقا في حقِّ  الضَّ
 ؟اليد

)ه �التفوُّ مجرد  بل إن �حO الوالدين �عد  -الذY هو أدنى مرت�ة من 4ل 4الم جارح- 4لمة (ُأفٍّ
﴾ َوُقْل َلُهَما َقْوًال 4َِر@ًماَتْنَهْرُهَما َفَال َتُقْل َلُهَما ُأفٍّ َوَال ﴿ عقوقا �حقهما، مصداقا لقوله تعالى:

 ].23[اإلسراء: 
لى في مثل هذه الحاالت األوْ  فع لالبن سوء سلوك والدته وانحرافها 4تبر@ر للضرب، بلوال �شْ 

إلصالح اعوجاج سلوك األم، إذا  النصح والموعظة �التي هي أحسن واالستعانة �أهل الصالح
 4انت فعال 4ذلك.

 عقوقا م�اشرا أو عقوقا تحت تأثير المخدرات أو الخمور مثال. من االعتداء �4ون إماوهذا النوع 
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 :ر �الوسائل الخارج�ةالتأثُّ  -ه

ر ف�ه سل�ا وايجا�ا، ر �ه و@ؤثِّ منه يتأثَّ  �ع�ش �معزل عن المجتمع، بل هو جزءإن الرجل ل�س 4ائنا 
رضه �ما تعْ ر �ما يراه من عنف في مح�طه وداخل مجتمعه، أو قد يتأثَّ  الرجل رفقد يتأثَّ  ومن هنا،

ع عل�ه، تُ من مشاهد  المختلفة وسائل اإلعالم أكدت �عض الدراسات على «فقد روِّج للعنف وتشجِّ
وجود عالقة بين وسائل اإلعالم والسلوك اإلجرامي، وذلك من خالل عرضها للصور اإلجرام�ة 

قا �سل فيتولَّد العنف  ،)I«)1 األضواء على �عض أنواع اإلجرام و�غرY �ارتكابهاعرضا مغر@ا مشوِّ

 لد�ه صغيرا و�4بر معه، أو 4بيرا فيتقبَّله، إلى أن �4ون طرفا ف�ه.
 :غو} النفس�ة والمشاكل الشخص�ةالضُّ  -و

 4ثيرة هي الضغو} النَّفس�ة والمشاكل التي ولَّدها عصر السرعة، ضغو} في البيت وم4ان العمل،
ل الشعور الزوج في لحظات من ح�اته �العجز، فيتحوَّ  4ل نوع، خصوصا إن أحسَّ  ضغو} من
I رئ�سه في العمل، وما إلى ذلك، وقد ْين أو تسلُّ لحقه بزوجته، قد �4ون الفقر أو الدَّ إلى أذ` يُ 

 اتحرY إلث�ات الذَّ ه م�اشرة 4عجز جنسي أو غيره، ف�4ون الحل السِّ تكون ضغوطا لها عالقة �
ل ضعفه إلى قوة يؤذY بها شر@4ته.   هو العنف و�حوِّ

  ما تعلOَّ �المرأة المعتد` عليها: –2
 :�الحقوق والواج�ات الزوج�ة المرأة جهلل في المتمثِّ  االجتماعي الخاطئو الديني الموروث  -أ
عل�ه، لم 4ل طرف ما له وما 4ل من الزوج والزوجة، ل�عْ  حقوق وواج�ات بيَّن ديننا الحنيفقد ل

وٕان في ، ]228﴾ [ال�قرة: لرَِّجاِل َعَلْيِهنَّ َدَرَجةٌ َوَلُهنَّ ِمْثُل الَِّذY َعَلْيِهنَّ ِ�اْلَمْعُروِف َولِ : ﴿�قول تعالى
ينال الفرد والمجتمع، فإدراك المرأة لم4انتها ودورها 4زوجة، بن 4بير لغُ جهل الواج�ات والحقوق 

حقوقها التي أقرَّها الدين ومنحها إ�اها، و�المقابل تكون واع�ة قادرة أكثر على الدفاع عن  يجعلها
 بواج�اتها تجاه زوجها.

شر@4ان  حOٌّ 4امل في 4ل ما �فعله، بل الزوج والزوجةل�ست هناك طاعة مطلقة للزوج و  إذْ 
نان نواة المجتمع و4لُّ واحد منهما �قوم بدوره في جو من التفاهم حينا والتغاضي عن األخطاء  ،�4وِّ

 والمسامحة حينا آخر 4ي �مشي الر4َّب وال يتوقَّف.
 :شخص�ة المرأة المعتد` عليها� ةالمتعلِّق الحاالت النفس�ة -ب

                                                
 .09م، 2005ه، 1426، الرLض، 1بن سعود البشر، أفالم العنف واإل�حة وعالقتهما �جلرمية، ط خالد )1(
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4تس�ا، من مُ حاالت نفس�ة تلك التي تؤثِّر سل�ا على الزوجة، فيتماد` الزوج في عنفه و@جعله حقا 
ر@ك لدرجة  ذلك ضعف شخص�ة المرأة واهتزاز ثقتها بنفسها، وقد تكون هذه الصفة هي حب الشَّ
الرُّضوخ لكل ما �صدر منه دون مناقشة أو رد فعل يدل على الرَّفض، وقد �4ون الخوف من 

 المعتدYالطالق ألن مصير المرأة التي تعلن رفضها للعنف أو تبلِّغ عن زوجها ك األسرة و تف4ُّ 
، لسلطاٌن 4بير على الناسولو 4انت �ال�ة خاطئة �قرُّه المجتمع من أعراف  وٕان ما ،مجهوال�4ون 

فنجد الزوجة المغلو�ة  ؤ�ة المجتمع المرأة مطلقة �عني وابل اللَّوم، 4ل اللوم عليها دون الرجل،فرُ 
�صير الكبت حينها أمرا محفِّزا على أمرها تتقبَّل واقعها وتتأقلم معه دون أن �حسَّ أحد �معاناتها و 

 للرجل ل�عتدY أكثر.
لم ال تقوم 4ل امرأة جزائر@ة معنَّفة �اإل�الغ عن التعدYَّ الذY وقع وهذا ما يجيب عن السؤال: 

 ؟عليها
عت الضح�ة وقامت �ه، وٕاال فإن ل �4الغ تشجَّ جِّ فإن اإلحصاءات الواردة هي ما سُ  أ�ضا ولهذا

 !والنتائج أخطر العدد أكبر والمآسي أكثر
سة والموّجهة للرجل المعتدY على المرأة، دون أن نذ4ر ما  وحرYٌّ بنا أن ال ُننهي اتِّهاماتنا المؤسَّ

وذلك �4ون بإصرارها على اعوجاجها، وجعلها  الضر لنفسها، قد �4ون للمرأة من دور في جلب
ما ورثته من تر�aة خاطئة لزوجها �ستنفذ 4ل محاوالت اإلصالح، وقد �4ون األمر من نفسها أو م

، وفي 4ل األحوال ل�ست �القاصرة لكي ال الخروج عن طاعة الزوج أو بوجود من �حرِّضها على
  تعلم ما يجب وما ال يجب، ما �ضر وما ينفع.

وجود عنف أسرY مقلوب الفطرة، �حيث تعتدY  ) وهوالطامة الكبر̀ ولعلنا نشير ها هنا إلى (
 !الزوج ضح�ة والمرأة معتد�ةجها ف�صير و الزوجة على ز 

2– � Oَّوالضح�ة معاً المعتدما تعل Y: 

 :العالقات المحرَّمةاالختال} و  -أ
ل المعتدY فيها على المرأة تحت خانة  يند` له الجبينإن ممَّا  هو وجود عدد من الحاالت ُسجِّ

    !(أحد األقارب)وأ و(العشيO)أ(الخاطب) 
فة األولى طب�عة العالقة بين الرجل والمرأة التي رسمها تكسر  وال حتى الثالثة وال الثان�ة فال الصِّ

ل للرجل  لنا شرع رaنا،  ؟االختال} �امرأة أجنب�ة عنه حتى �صل األمر إلى الضربوتخوِّ
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ديO الصَّ فما �النا � ،أجنبي عن المرأة أو ما ترaطه صلة رحم �المرأة من غير محارمها فالخاطب 
  !العشيOأو 

) حالة اعتداء 285) حالة اعتداء على المرأة من طرف غير المحارم، و(363األرقام نجد ( وaلغة
 من المحارم أنفسهم.

 فمن المخطئ في هذه الحالة؟
﴾ ِخَذاِت َأْخَدانٍ ُمْحَصَناٍت َغْيَر ُمَساِفَحاٍت َوَال ُمتَّ النساء المؤمنات: ﴿ عن �قول عز وجل

يَن َوَال ُمتَِّخِذY َأْخَداٍن﴾ ُمْحِصِنيَن َغْيَر ُمَساِفحِ المؤمنين: ﴿وقال في حOِّ الرجال ] 25[النساء:
ِديو  ن،واألْخَذان من الِخذْ ] 5[المائدة:  خاذ الخالن والخل�الت ، فالعفَّة وعدم اتِّ Oهو: الخليل أو الصَّ

شر} اإلحصان لكال الطرفين، فمن أين �أتي الضرب إذا لم �4ن هناك لقاء بين الجنسين و4سر 
 !: (ذاك الرجل أجنبي عني)؟لقولا

 ال�عد عن األخالق اإلسالم�ة:  - ب
من إحصاءات النساء انطالقا  نح المرتك�ة في حOِّ أنواع المخالفات والجُ  علىنظرة عامة  إنّ 

لنا ف�ه سا�قاالدراسة إضافة إلى عاملة سوء المُ عرف �نجد ما �ُ ، ، وناه�ك عن الضرب الذY فصَّ
 !فيهما من أخالق اإلسالم شيئا، ول�س التحرُّش الجنسي

توج�ه الكالم البذYء أو عدم االحترام والتقدير أو االستهزاء  القصد �سوء المعاملة هوإن 
 .األخالق اإلسالم�ةانعدام  �اختصار تعنيو4لها  وغير ذلك 4ثير، واالستخفاف أو السب والشتم،

للفطرة السل�مة، وانحصار لرداء الح�اء،  خدش -وٕان تعدَّدت مظاهره–فهو  التحرُّش الجنسيأما 
العفة  ، وفي هذا 4ل ال�عد عن األخالق اإلسالم�ة التي تدعو إلىللغرائز والرغ�ات محرمة وٕاثارة

 .م4ارم األخالقو 
بإطالق 4لمات نحو لفظ�ا أو  تذيب الح�اء،نظرات ثاق�ة 4 �حر4ات قد �4ون التحرُّش الجنسي 

شرف على  �اللمس أو محاولة المداع�ة وهو تعدٍّ صر@ح جسد�ا تحرشا المرأة توحي إلى ذلك أو
 المرأة.

و4ثيرات هن ضحا�ا هذه الظاهرة الغر@�ة عن مجتمعاتنا، سواء في م4ان العمل أو م4ان الدراسة 
 أو حتى في الشارع. وسائل النقل،  فيأو 
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محاسنها ليراه من   على أن ال تحاول المرأة ابتداء عرض والمسؤول�ة هنا مشتر4ة بين الطرفين،
، فمن تعرض جسدها �ألوان الطيف وأل�سة ال تكاد تغطيها، ال أراها إال تجلب األنظار  هبَّ ودبَّ

 تشتكي من التحرُّش إذن؟ إليها وتثير غرائز من حولها، فلمَ 
ُقْل ﴿ :عدا عن قوله تعالى�ُ نقصا في دينه و وال أ̀ر في ذلك الشاب الذY أصغى لغر@زته إال 

وا ِمْن َأْ�َصاِرِهمْ ِمِنيِلْلُمؤْ   .]30﴾ [النور: َن َ�ُغضُّ
 :نتائج العنف ضد المرأة-

إن العنف 4ظاهرة سلب�ة �شهدها المجتمع لها آثار وخ�مة على الفرد والمجتمع معا، وقد حاولنا 
 تلخ�صها في ما يلي:

�4ثر فيها ، و4ذا لد` األبناء الذY �ع�شون في أسرة تولُّد مشاكل نفس�ة لد` المرأة المعنَّفة-1
 تعنيف المرأة، وقد تص�ح أمراضا نفس�ة.

 .حضور وهم انه�ار صورة األم أمام األوالد إذا أهينت أو ضرaت من طرف األب-2
�ات ف4ر@ة خاطئة �4تسبها األطفال من مشاهداتهم داخل األسرة التي تعنَّف فيها والدتهم ترسُّ -3

 ما �عد.ف� خاطئة والدهم، والتي تص�ح عادات سلو�4ةبل من ق
 لضح�ة.االضرر الجسدY الذY قد �صل إلى العاهات وتشو�ه أعضاء -4
 تف4ُّك األسرة إذا استحال الع�ش إلى جح�م وعولج مش4ل العنف �الطالق.-5

 :الحلول المقترحة-

أفرزتها ظروف الح�اة التي مناه في هذه المداخلة، أن العنف ظاهرة اجتماع�ة ا قدَّ ضح لنا ممَّ يتَّ 
ة ال بد من وضع اليد على رات على جم�ع المستو�ات، ومن ثمَّ نع�شها وما اكتنفها من تغيُّ 

بدا�ة حل أY مش4لة هو االعتراف �4ونها مش4لة حقا، ٕان الحلول المم4نة تصد�ا لهذه الظاهرة، و 
نقترح في ضوء ما ذ4رناه آنفا عن العنف المسلIَّ  وعل�هلها دوافع وأس�اب، ولها حلول أ�ضا، 

 على المرأة مجموعة من الحلول التي نراها مم4نة التطبيO، إذا أخذ األمر بجد�ة:
ح�ح، فال ُتحفx 4رامة المرأة  الحنيف العودة إلى تعال�م شرعنا -1 وفهمها على الوجه الصَّ

 إال في إطار التطبيO الصح�ح لديننا القو�م. 
لتنب�ه على هذه الظاهرة لالحمالت اإلعالم�ة عبر مختلف وسائل اإلعالم، تكثيف  -2

 وعواقبها الوخ�مة على المجتمع، وتبيين حقوق الزوجين في إطار المؤسسة الزوج�ة.
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اعد الذY س�4ون ف�ه ولُد اليوم رجَل  - 3 و4ذا في المؤسسات التعل�م�ة توع�ًة للجيل الصَّ
 الغد وفتاُة اليوم امرأة الغد.

و4ذا في المساجد عبر تخص�ص مجال في خطب الجمعة للحديث عن اآل�ات التي  -4
يتَّخذها الرجال ذر@عة للعنف، �شرحها و�سI الحديث فيها، مع تقد�م النَّموذج النبوY في 

 معاملة نسائه عل�ه الصالة والسالم، ل�4ون قدوة ُ�حتذ` بها. 
استحدثت دورات خاصة �الُمقبلين على الزواج  و4ذا عبر دورات تدر@ب�ة، خصوصا إن -5

 من الجنسين. 
6-  Yالقانوني والنفسي للمرأة و  استحداث أقسام في الع�ادات العامة تختصُّ �اإلرشاد األسر

 من أجل تجاوزها.رأة مستشيرة �مجرَّد بدأ المش4لة، ، تلجأ لها المفةالمعنَّ 
بين الزوجين، وaين األبو@ن واألوالد، وaين األوالد  وتعز@زه فتح قنوات الحوار في األسرة -7

ف�ما بينهم، ألن الحوار هو الذY ي�سI أمامنا وجهات النظر، وهو الطر@قة المثلى التي 
على التف4ُّر والتأمُّل، فلرaما عاد للصواب وأناب ونظر لحاله ثم تدبَّر  تحمل الُمخطئ

 فتن�َّه!
العنف في مجتمعنا،  حول ظاهرة ندوات والملتق�اتوٕاقامة ال إجراء الدراسات واأل�حاث -8

 ل�سI مختلف االقتراحات الجادة.
 عن طر@O تسل�I عقو�ات ردع�ة على المعتدY.األسرY،  لعنفتجر@م ا -9

على المست̀و الوطني، من أجل نشر الوعي �ضرورة محاصرة حمالت توع�ة الق�ام � -10
 هذه الظاهرة.

فح والترفُّع عن أذ` النساء لغة الشهم الرؤوف العاجز، والصَّ وقبل الختام أقول: إن العنف لغة 

ج من امرأة من وقد تزوَّ  ،)1(ُشر@ح القاضيما قرأُت في هذا ال�اب، قول أجمل �من �عول، وٕانَّ من 

 : ز@نبُتدعى بني تم�م 
 َزْ@َنبـاَرَأْيُت ِرَجاال َ�ْضِرaُوَن ِنَساَءهم ***  َفُشلَّـت َ�ِميِني ِحيَن أْضِرُب 

َساٌء 4ََواِكُب ***  ِإَذا َطَلَعْت َلْم َيْبOَ ِمْنُهنَّ 4َْو�4َا  َوَزْ@َنُب َشْمٌس والنِّ

                                                
م، 1995ه/1415ابن عساكر، �ريخ دمشق، حتقيق ودراسة: حمب الدين العمروي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،  )1(

23/53 . 
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 Yمن �حدو حْدوه؟فليت شعر! 
 !ةالصالح والخير والحم�َّ ، من أهل ة�ق�َّ  الرجالزال في ال، بل أقول: ال 

ي خط�ة الوداع 4آخر وص�ة فوختاما أستحضر ما قاله نبينا الكر@م عل�ه صلوات من رaي وسالم 

َساِء َخْيًرا: « ... لل�شر@ة خير خلف  فهال أدرك الرجل قْدر الوص�ة؟ و4ان ،)1(»اْسَتْوُصوا ِ�النِّ

 لخير سلف؟
والحمد � الذY بنعمته تتمُّ الصالحات، وآخُر دعوانا أن الحمد � رب العالمين، وصلى هللا وسلم 

 .وَمن تِ�عه بإحسان إلى يوم الدينوَصح�ه أجمعين،  على خاتم النبيين، وعلى آله
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