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 مسابقة طالبية:
أطلقت رئاسة جامعة قفصف،فةي  ف  

يفممفا  61إطار مشاركتها     عاليات 

لمناهضة العنف ضد المفاا،ي بدفد ف  

من مشابع د   الجمد، دفالفتفعفلفيف  

العال  بدمساهمة من الفمفنفدبدفيفة 

الجهمية لألسا، بالعمفاا  الفرفشفا  

دقص،ةي مسفادفقفة طف دفيفة   فجفا  

  يديمهات تحسيسية حمل الممضمع.

مع ا شار، أ  أخفا أجفل لفتفقفديف  

ديسفمفرفا  1المشاركات حفدد يفم  

 لى ا  يت  تسليف  الفجفمائف   0206

للصائ ين خ ل حصل اختتا   التظاها، 

 .0206ديسمرا  62يم  

 

إ  العنف الممجه ضد الفمفاأ، يفلفقفى جف بر  

داخل المجتمع التفم سف   الثقا ة ال كمرية   

حيث يمارس دعض الاجال العنف داخل األسفا، 

إثراتا لسلطته  كما يدل ذلف   فلفى ا فعفدا  

ثقا ة الحمار بمظاها االحتاا  دين الفجفنفسفيفن 

خاصة دعد أ  أهملت الدبلة دبرها    الفعفمفل 

 لى تثقيف الناشئة  فلفى الفمفسفابا، دفيفن 

  الجنسين.

تعاّف األم  المتحد، العنف الفمفمفارس 

أّ   عل  نيفف تفد فع ضد الماأ، دأ ّه "

إليه  ،رية الجنس بيتاتب  فلفيفهي أب 

ياّجح أ  يتاتب  ليهي أذى أب مفعفا فا، 

للماأ،ي سماء من الناحية الجسما يفففة 

أب الجنسية أب النصسيةي دما    ذلف  

التهديد دأ عال مفن هف ا الفقفرفيفل أب 

القسا أب الحامفففففا  التعسفصف  مفن 

الحايةي سماء حدث ذل   ف  الفحفيفا، 

 ".العامة أب الخاصة 

 تعريف العنف ضد المرأة 

األم  المتحد،. إ    القضاء  لى العنف ضد الماأ،. 
 .6991 يميمرك: األم  المتحد،ي 
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صغيات  ياسميني أكتب إلي  ه   

األسطا  لفى السفا فة الفثفا فيفة 

صراحاي    غا ة دفارد، ك،فدر . 

أكتب إلي  بال ت الين مستقر  قفد 

يتحقق أب قد يرقى مجاد حل     

 ابية قلر . أكتب بأ فا أحفتفاجف ي 

أكتب ألطمئني بأكتب لنت كفا كف  

قفابمفنفاي يفم  تشفام الشفمففس 

ب كم     مفكفا  يفطفمفئفن  فيفه 

القلب بتسكن  يفه الفاب . أ فدك 

ياسمينت ي أ  ال تفأتف  إال بقفد 

تحّسن كل شف ءي ب فلفى قفدر 

شمق  لجعل  حقيقةي  لى قفدر 

خم   من ه ا الفعفالف . أمف  يفا 

طصلت  تفعف  جفيّفدا خفطفمر، أ  

تكم   اماأ، قميفة  ف  مفجفتفمفع 

ما لنا  تعاّض  يفه لشفتّفى أ فماع 

الفففعفففنفففف باألذى الفففجفففسفففد  

بالنصسف . الفنفسفاء  فمم هف   

األرض  لفى اخفتف ف أ فكفارهفن 

بمرادئهن بب يهن بمكا تهفن  ف  

الففمففجففتففمففع يففتففعففاّضففن لففلففعففنففف 

بالهاسلة. ه ا العالف  غفيفا  مفن 

الماأ، ال يمكنها السيا دحايّة دب  

التعاّض للتحفاّ  أب ا  فتفداءاتي 

الماأ، ي ر م   يها من  اللفحفظفات 

األبلى لمي دها الشعمر دالفدب فيّفة 

باستنقاص ال ات بياغمم ها  لفى 

تقرّل ه   الصكا،ي  لى الخفضفمعي 

االستس   بالقرمل. النساء هنا يا 

 تات  ي،ُمتن أما  العنف ال بجف  

بالعائلف ي أمفا  هفاسفلفة أردفا  

العمل بسا ات العفمفل الفكفثفيفا، 

باألجا األد فى مفن أجفا الفاجفلي 

لمجاد كلمة أ فثفى  ف  دفطفاقفة 

الهمية. بأ اي ككثيا مفن الفنفسفاءي 

ضحية  فنفف. ال لفت أتف كفاي بال 

أظنن  قادر،  لى النسيفا ي كفل 

الماات الت  شقت  فيفهفا صفدر  

كلمة ظلّت تتكار     قل  مئفات 

اآلالف من الماات. أت كا أ   يفممفا 

ما تكمّمت    ركن غا ت  أحفابل 

ا حتماءي أغفطّف  رأسف  دفيفدّ  

اله يلتين دفيفنفمفا تفنفهفال  فلفّ  

 الضادات من كل  احية.

كا  يضا  رأس  ببجه  دفكفلفتفا 

يديه بياكل  خ   دسفاقفيفه دب  

هففماد، بدففيففن الففصففيففنففة باألخففاى 

يا عن  من شعا  بيطلب مفنف  

أ  أ ظا     ينيه متمّ دا ! ب أ ا ال 

أساد ل  ه   التصاصيل لتتألمف ي 

دل لتكم    خمر، أ نف  صفمفدتي 

ل  أدف  بلف  أتفمّسفلي سفكفنفُت 

كتمثال متحجا. لشهاين متتالييفن 

ل  أستطع النم  دااحةي الفكفدمفات 

المؤلمة تفغفطّف  جسفد ي لفكفن 

جاا  القلب ب المه ه  التف  لف  

تشصى. ل  يكن جسد   قط هفم 

ال   تشمّ ي لكّن األذى دلغ ربح  

باختام سكم   فصفسف . دفنفيفت 

دين  بدين العال  حيطا ا  فالفيفةي 

سيطا شعمر الخمف با عدا  الثقفة 

 لى تصاصيل حيات  لصتا، كفرفيفا، 

من ال مني بأصرحت أضطا للفكف   

   كل ش ءي أل  قمل الحقفيفقفة 

دالنسرة إلّ  يعن  أ ن  سأتعاّض 

للعقا  !  ا يت لسنفمات  فديفد، 

من  مديا التماصل الجفسفد  بلف  

يكن دإمكا  جميع المحيطين دف  

أ  يلمس أحده  يد  أب كتص  أب 

بجه  دب  طفلفب ا ذ  أل فنف  

سأ صعفل لفمفجفاد أ  أحفدا قفا  

دلمفس جف ء مفن جسفمف  بلفم 

دطايقة  صمية. لقد  شت بحفيفد، 

لسنمات كثيا، يا صفغفيفاتف ي أل  

شخ،ا ما أتى د  له ا العال  ثف  

حين ا تظات منه أ  يفحفتفضفنفنف  

تاك  لى جسد  خفدبشفاي  ف  

ربح  لم ةي ب   صدر  شفاخفا 

كرياا خلق دين  بدين العال   جفم، 

كادت أ  ترتلعن ي  كيف يستطيفع 

ا  سا  أ  ي،نع من إدنفه بحشفا 

ي،ارع سفمدابيفة األ فكفار باأليفا  

لمجاد أ ه أراد كفغفيفا  مفن هف   

الكائناتي أ  يقاّر م،يا  دنصفسفه  

أب لفيفس صفنّفاع هف   الفمحفم  

الجايحة ه  المحم  الحقيفقفيفة  

اآل ي دعيدا  ن كل شف ءي أرّمف  

ربحا  شأت    ديئة خاطفئفةي أ فا 

اآل  أحابل أ  أصنع مفن  فصفسف  

أّما رائعة تستطيع أ  تكفم  قفميّفة 

ك  تحمي . كترت    د تا  ه ا 

   لحظة ضعفف بأ فا أخفان مفن 

الففعففيففاد،: ال يفف هففب لففألطففرففاء 

 النصسيين الماضىي دل ضحاياه . 

قاّرت أ  أبقف هف   الفلفعفنفةي أ  

أحمّل كل القتامة    داخل  إلفى 

 ففمري إلففى برد، هفف  أ ففت يففا 

ياسمين. حلمت د  كثيااي تخيّلفت 

بجه  بكفل تفصفاصفيفلف ي ب فدت 

 صس  قرل مجيئ  أ ن  سفأكفم  

 لى الفدبا  لف ال ال  فلفيف ي لفن 

تشعا  دالخمف من الحديث حتى 

 ففن أخففطففاءكي لففن أدففار ر ضفف  

لش ء تصعليفنفه دفجفمفلفة "أل ف  

دنت"ي لفن أقفج جفنفاحفيف  بلفن 

غمالَض  يني ال  ن أح م  َقْ،اا يفا 
ُ
أ

ياسمين! ستملدين يا صفغفيفاتف ي 

   ديت دا ئ  تغ ى  يفه  فلفى 

الففحففب. ُحففاّ،ش سففتففعففيففشففيففن يففا 

ياسميني باقصة صامد، شفامفخفة. 

ستأتين بيأت  الاديع يا ياسمفيفني 

 بما ال    العما متّسع للصا .

  ميرة ڨاسميأ
 الكشا ة التم سية جهة قص،ة

 من الطلرة دالماك  الجامع  للتنشيط 

 الثقا   بالاياض  دقص،ة
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 مدخل: 

ال بد أن نشير، بادئ ذي بدء، إلى أن موضوع 

المرأة، موضوع متعدد األبعاد، متنوع المداخل؛ فهو 

يتطلب نظرا وانكبابا جماعيا من كل االختصاصات 

التي تساعد على تشكيل تصور لذلك الوسع الهائل 

لهذا الموضوع. إذ يتداخل فيه التاريخي 

واألنتروبولوجي والنفسي واالجتماعي والسياسي 

 واالقتصادي والسيميائي واألدبي والبحث المقارن.

وفي الحقيقة توجد جهود كثيرة، في السياق العربي 

اإلسالمي تخصيصا، تسعى حثيثا لمقاربة موضوع 

المرأة، تارة تحت مسمى "األنوثة"، وأخرى تحت 

مسمى " الحركة النسوية"، وهلم جرا. ولكن ما 

يباعد بينها، انغماس الكثير من هذه المقاربات في 

"األدلجة"؛ وذلك بإخضاع قضية المرأة للمناكفات 

والصراعات اإليديولوجية، والهدف من ذلك 

التسويق اإليديولوجي. وهذا ما أعاق مواكبة هذه 

المقاربات لمختلف التحوالت االجتماعية العنيفة التي 

يشهدها المجتمع العربي اإلسالمي، في ظل األزمات 

المتعددة التي تفرضها العولمة، بترسانتها اإلعالمية 

والفكرية الضخمة. طبعا نحن ال نغفل عن اآلثار 

المهولة للعولمة على الصعد االقتصادية والسياسية 

 والتربوية واألمنية... إلخ.

وقد دار، وال يزال، جدل واسع مداره مكانة المرأة 

في اإلسالم؛ فمن الباحثين من يقدح، ومنهم من 

يشيد. وقد كان هذا الموضوع من المواضيع الملحة 

التي تناولها الباحثون العرب والمسلمون إبان 

النهضة العربية وحتى لحظتنا الراهنة، ونذكر من 

الباحثين قاسم أمين ونوال السعداوي والطاهر 

 الحداد، وغيرهم كثير.

بيد أن الخوض في هذا الموضوع بالتخصيص، أي 

مكانة المرأة في اإلسالم، يتطلب منا النظر في ما 

يكون كاألصول والمبادئ التي يتأسس عليها النظر 

والبحث والتمحيص. فال يتعلق األمر بمجرد آراء، أو 

نتف من هنا وهناك، نبني عليها مواقف كلية، تفضي 

 إلى نتائج حاسمة.

وعلى هذا مدار مقالتنا هذه، فما هي المبادئ 

 واألصول التي تنبني عليها مكانة المرأة في اإلسالم؟

 ( المبدأ األول: واحدية األصل.1

يقرر اإلسالم بأن المرأة والّرجل من أصل واحد؛  

ويلزم من هذا دفع كل تمييز يقوم على مبدئ التفوق 

أو الكمال أو التبعية، وال يمكن أن يكون في التشريع 

 ما يقدح في المراة أو يحط من شأنها.

وقد تظافرت النصوص التي تؤكد هذا المعنى 

 وتقرره، ونستعرض في ما يلي العض منها:

أ( يقول سبحانه وتعالى: }}يا أيها النّاس اتّقوا ربّكم 

الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها{{ 

(، وقد توجه المولى عز وجل في اآلية 1)النساء: 

الكريمة إلى الرجل والمرأة بنداء واحد جامع، فوحد 

بينهما في الخطاب، فقال سبحانه: }}يا أيها الناس{، 

ولفظ "الناس" لفظ جامع ال يقع مدلوله على جنس 

المخاَطب، وال يُقصد منه ذلك كذلك. وبالتالي تأهلت 

المرأة والرجل، كالهما بنفس الدرجة والمرتبة، 

لتلقي الخطاب اإللهي، وتساويا أمامه في األمر 

 والتكليف به والجزاء عليه.

وفي الواقع يطرد هذا الخطاب في القرآن الكريم، 

واطراد الشيء يكسبه صفة القانون والحكم األصلي، 

الذي يحكَّم في كل نص يخالفه أو يعارضه؛ فيقول 

المولى عز وجل: }}يا أيها الذين آمنوا{{. ومتى 

وقع الخطاب بالجنس إال وترافق الجنسان، ليعود 

الخطاب بذلك إلى أصله خطابا واحدا؛ والنصوص 

القرآنية في هذا السياق عديدة ومتعددة؛ ومن ذلك 

قوله تعالى: }}إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين 

والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين 

والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين 

والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين 

والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات 

والذاكرين هللا كثيرا والذاكرات أعد هللا لهم مغفرة 

 {. 52وأجرا عظيما{{ }األحزاب: 

وفي السنة المشرفة ذكر لمناسبة هذه اآلية الكريمة، 

 ومنها:

* حديث قتادة رضي هللا تعالى عنه، وفيه: دخل 

نساء على نساء النبي صلى هللا عليه وسلم فقلن: قد 

ذكركن هللا في القرآن ولم نذكر بشيء أما فينا ما 

يذكر؟ فأنزل هللا تبارك وتعالى: }}إن المسلمين 

 والمسلمات{{[.

* وحديث أم سلمة رضي هللا تعالى عنها، وفيه: ]يا 

رسول هللا يذكر الرجال وال نذكر؛ فنزلت: }} إن 

 المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات {{[. 

* وحديث ابن عباس رضي هللا تعالى عنه، وجاء 

فيه: ]قال نساء النبي صلى هللا عليه وسلم: ما له 

يذكر المؤمنين وال يذكر المؤمنات؟ فأنزل هللا }}إن 

 المسلمين والمسلمات{{[.

فكان المولى عز وجل قد جبر قلوب المؤمنات، وبين 

لهن من خالل التفصيل المسهب، بأن الخطاب اإللهي 

ال يستثني المرأة، وأنها ال تقل عند هللا تعالى عن 

 مرتبة الرجال.

وههنا نشير إلى لطيفة ومرتكزها أن خطاب التذكير 

في القرآن الكريم ال يقع تحت ما يطلق عليه في 

عصرنا الحاضر بالخطاب الذكوري؛ ألن هذا الخطاب 

أصال خطاب استعالئي تمييزي، يقيم موازين العالقة 

بين الرجل والمرأة على حساب الجنس؛ الذكر مقابل 

 األنثى. 

بل إن خطاب التذكير في القرآن يرتقي على معيار 

الجنس، والتفصيل في اآلية المذكورة يدفع هذا 

المعيار، فهو يفصل ويبين المقصود من إجمال قوله 

تعالى: }}يا أيها الذين آمنوا{{، أو قوله تعالى: 

}}إنما المؤمنون{{، أو قوله سبحانه: }}يا أيها 

الناس{{، أو قوله تعالى: }}يا بني آدم{{ ...إلخ، 

فالجمع المذكر في القرآن، في سياق الخطاب العام، 

يستغرق الجنسين، أي كل من آمن من الرجال 

والنساء والكبار والصغار من العرب واألعاجم من 

البيض والحمر والسود من األحرار والعبيد، وهو 

اصطالح مكافأة، من جهة، ودفع لكل تمييز 

عنصري؛ باعتبار الجنس أو اللون أو القومية، من 

ويقول تعالى: }}ومن آياته أن خلق جهة أخرى.ب( 

لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم 

 (12موّدة ورحمة{{ )الّروم: 

ج( ويقول جّل وعال: }}وهللا جعل لكم من أنفسكم 

أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة{{ 

 (21)النّحل: 

د( ويقول جل شأنه: }}ولقد كرمنا بني آدم{{ 

(، ونكتفي، في سياق الحديث عن 27)اإلسراء: 

هذه اآلية الكريمة، أن نشير إلى توسع داللة 

الخطاب لتشمل غير المؤمنين. فعالوة على ذفع كل 

 اشكال التمييز ضد المرأة باعتبار 

جنسها أو سنها أو لونها أو قوميتها، يددفدع اإلسدالم 

أي ضرب من أضدرب الدتدمديديدز ضدد الدمدرأة بسدبدب 

دينها، فمهما كان ديدندهدا فدقدد أكدرمدهدا الدمدولدى عدز 

وجل، ومن اللوازم الضرورية لهذا المعنى أن تدكدفدل 

يحقققق هقذا االعقتقبقار عقلقى التشريعات والقوانين ما 

 صعيد الواقع.

( المبدأ الثاني: حسن معاملة المرأة من 5

 التقوى / الدين: 

وهذا أصل بالغ األهمية، إذ يعطي لكل المبادئ والقيم 

التي تعامل بها المرأة في اإلسالم بعدا إيمانيا 

وواقعيا؛ فليس تكريم المرأة، بذلك، نوعا من 

التفضل والتنازل "الذكوري"، والذي يحافظ 

مضمونيا على التمييز ضد المرأة، بل تكريم المرأة، 

وجه من وجوه التقوى ودالالتها، فمن متطلبات 

 التقوى، أي تقوى هللا عز وجل، أن يتقي المؤمن هللا 

 
المرأة ... ضمن سياق 

 الرؤية اإلسالمية
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كل ما يحافظ على كرامة المرأة ويعلقي مقن شقأنقهقا،   

ثم ينتهي النبي صلى هللا عقلقيقه وسقلقم إلقى القدرجقة 

السادسة من الحجاج في الحديث، وذلك بضقرب مقثقل 

عن عالقة النصراني بزوجته، على اعتبار أن شقرع 

من قبلنا شرع لنا ما لم ينسقخ. ولقعقل هقذه القورققات 

تضيق عن االسترسال في هذه القققراءة القحقجقاجقيقة، 

 فنكتفي بما تقدم وتيسر.

وفي الحديث أيضا، عن ابن عباس رضي هللا تقعقالقى 

عنه، قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسقلقم: ]مقا 

زال جبريل يوصيني بالنّساء، حتى ظننت أنه سيحقّرم 

 طالقهن[ )المطالب العالية البن حجر(

( الققمققبققدأ الققرابققع: القققققدح فققي األنققوثققة مققن فققعققل 4

 “:  الجاهلية”

ليست "األنوثة" في المجتمع القجقاهقلقي وفقي بقنقيقة 

الفكر "الذكوري"، مجرد داللة على جنس طقبقيقعقي، 

بل هي كناية عن موقع اجتماعي وثقققافقي وسقيقاسقي 

وقيمي ورمزي؛ يتماهى ويترادف فيه هذا المصطقلق  

مع مصطل  "المرأة". فاألنوثة جنسا وسيلة لتمقيقيقز 

استنقاصي تقجقاه القمقرأة؛ بقحقيقث يقكقون مقن دالالت 

نقص المرأة كونها أنثى، وتكون األنوثة مسلقمقة فقي 

دالالتها على الدونية. وقد ارتكز هقذا القتقصقور عقلقى 

ضرب من األورثوذكسية الفكريقة تسقعقى إلقى تقأبقيقد 

هذه المعايير التمييزية العنصرية على اعتبار كقونقهقا 

وسيلة للمحافظة على تماسك المجقتقمقع والقمقحقافقظقة 

 على مصال  مختلف مكوناته. 

بيد أن اإلسالم قد جاء بالثورة على هذه القخقصقيقصقة 

األورثوذكسية المتكلسة، وقام بتغييرها تغييرا جذريقا 

ّقَر  غير مهادن، ومن أدلة ذلك قوله تعالى: }}وإذا بُش 

أحقدهقم بقاألنقثقى ظقّل وجققهقه مسقوّدا وهقو كقظقيقم * 

َّر به أيمسكقه عقلقى  يتوارى من القوم من سوء ما بُش 

هون أم يدّسه فقي القتّقراب أال سقاء مقا يقحقكقمقون{{ 

 (.25 – 25)النحل: 

ومن أبرز ما نقف من معان في هاتين اآليتين 

الكريمتين قوله تعالى: }}بشر{{؛ ليؤكد عز وجل 

بأن ميالد المرأة بشرى، والبشارة ال تطلق إال على 

خير، إال في سياق سخرية أو ترغيم، وليس هذا 

محلهما. وعزز معنى البشارة بقوله سبحانه: 

}}باألنثى{{، فعالوة على معنى التعزيز والتوكيد، 

فإن توظيف مصطل  "األنثى" مقترنا بالبشارة، 

يفيد رفض أي موقف أو تصور لألنثى قائم على 

االستنقاص. ثم أردف المولى عز وجل بحكمه 

القاطع رغم الرفض االجتماعي السائد زمان النبوة، 

وهو ينسحب على ما بعده، فقال عز وجل: }}أال 

ساء ما يحكمون{{، والمعلوم من الدين بالضرورة 

بأن التشريع قائم علىالتأبيد، في األصل، إال ما كان 

وتتظافر النصوص في السياق على عدم  من نسخ،

 النسخ.

( المبدأ الخامس: القدح في األنوثة قدح في هللا 2

 تعالى: 

لقد قاربت مختلف البحوث في قضية المرأة هذه 

المسألة من زاوية إنسانية بحتة؛ باعتبارها مظهرا 

من مظاهر االنتصار لقضايا اإلنسان، ومحاولة 

لتجاوز كل المعايير العنصرية التي يعامل بها 

اإلنسان ودفاعا عن حريته وكرامته وحقه الطبيعي 

في الحياة ...إلخ، وفي هذا السياق يقع تناول مبحث 

 حقوق المرأة والدفاع عن كيانها اإلنساني.

بيد أن لإلسالم رؤية أوسع وأرحب، قد قدمنا في 

الذي تقدم بعضا من خصائها ومقوماتها وأصولها، 

وههنا سنقف على بعد آخر، فقد ربطت المقاربة 

اإلسالمية القدح في األنوثة بالقدح في تقدير هللا عز 

وجل وعلمه وقدرته، وهذا بالضرورة قدح في هللا 

تعالى. فاستنقاص المرأة بأي وجه كان، هو 

استنقاص هلل تعالى، وهذا محال. والالزم لهذا المعنى 

أن المعظم لشأن المرأة والمحرم لحقوقها التي 

وهبها هللا تعالى إياها ال غيره، هو تعظيم هلل وإجالل 

لذاته العظيمة. وهذا جلي في قوله تعالى: }}هلل ملك 

السماوات واألرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء 

إناثا ويهب لمن يشاء الذكور * أو يزوجهم ذكرانا 

وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير{{ 

 (.22 – 45)الشورى: 

( المبدأ السادس: حسن معاملة المرأة من كمال 6

 الدين: 

وهذا األصل كالنتيجة لما تقدم، فلما كان تعظيم شأن 

المرأة وحفظ كرامتها، ومعاملتها بحسب ما أعطاها 

هللا تعالى من علي المكانة، دينا؛ أي تقوى هلل تعالى، 

وعمال بوصيته سبحانه، وعدم القدح في قدرته 

وعلمه، وأن المرأة بشارة، واألنوثة ال تعتبر دونية 

إال لمن خالف أمر هللا تعالى، كان الوفاء بهذا األمر 

على درجات تبتغي كماال، فحسن معاملة المرأة، 

إذن، من كمال الدين، فمن خالف مبدأ اإلحسان إلى 

المرأة، فدينه ناقص. ومن الخيرية في اإلسالم إكرام 

المرأة، بمعنى العمل بأمر هللا تعالى، ال تفضال، وقد 

ورد في الحديث الشريف: ]أكمل المؤمنين إيمانا 

أحسنهم خلُقا وخياركم خياركم لنسائهم[ )صحي  ابن 

حبان(، وفي اآلخر: ]خيركم خيركم ألهله، وأنا 

 خيركم ألهلي[ )صحي  ابن حبان(.

 ( المبدأ السابع: المرأة سبب للسعادة في اآلخرة: 7

لما كانت المبادئ اإلسالمية مبادئ متساوقة 

مترابطة، يفضي الواحد منها إلى اآلخر، ألن 

الخطاب فيه مبني على الحق ال على الهوى 

والباطل، يقول تعالى: }}إنه لقول فصل وما هو 

بالهزل{{، فإن الدين مرتبط بالحياتين؛ الدنيا، 

باعتبارها دار تكليف وعمل وابتالء، واآلخرة، 

باعتبارها دار جزاء، فإلى نعيم أو إلى شقاء، إلى 

 جنة أو نار. ومعاملة المرأة جزء من الدين، 

تعالى في المرأة، والقالزم أن مقن أسقاء إلقى القمقرأة 

فهو مقدوح التقوى، متجرئ عقلقى هللا تقعقالقى، ألنقه 

خالف أمر النبي صلى هللا عليه وسلم، وأوامره عليقه 

الصالة والسالم تشريع ووحي، بدليقل ققولقه تقعقالقى: 

}}وما ينطق عن الهوى إن هقو إال وحقي يقوحقى{{، 

وقققد ورد فققي الققحققديققث الشققريققف: ]واتقققققوا هللا فققي 

 النساء[ )رواه مسلم(.

 ( المبدأ الثالث: المرأة وصية هللا تعالى: 5

إن تخصيص المرأة بالوصية من هللا تعالى، في زمقن 

النبوة، يشكل ثورة اجتماعية بكل المقايقيقس، فقالقتقي 

كانت محرومة من كل الحقوق، وكان يقتقم حقرمقانقهقا 

من حقها الطبيعي في الحقيقاة بقوأدهقا بقدم بقارد، فقي 

حين كانت تقوم الحروب القبلية عقودا من أجقل ققتقل 

رجل واحد، وكقانقت تقورث كقالقمقتقاع، يقأتقي اإلسقالم 

ليثور، دفاعا عنها وانتصارا لها، عقلقى مقا كقان مقن 

الثوابت االجقتقمقاعقيقة القتقي تقمقتقد إلقى ققرون. فقفقي 

بض رضقي  ي َكقر  قدام بن َمقعدقد  الحديث الشريف عن الم 

هللا تعالى عنه، أّن النبي صلى هللا عليه وسلم قام فقي 

النّاس، فحمد هللا، فأثنى عليه، ثم قال: ]إّن هللا تعقالقى 

يوصيكم بالنّساء خقيقرا، إّن هللا يقوصقيقكقم بقالقنّقسقاء 

خيرا، إّن هللا يوصيكم بالنّساء خيرا، إّن هللا يوصيقكقم 

بأّمهاتكم وبآبائكم وأخواتكم وعّماتكقم وخقاالتقكقم، إّن 

الّرجل من أهل الكنائس يتزّوج المقرأة ومقا يقعقلقم لقه 

بها من الخير، فما يرغب واحد منهقمقا عقن صقاحقبقه 

حتى يموتا هرما[ )المطالب العالية للحافظ ابن حقجقر 

 العسقالني(.

وقد انبنى الحديث الشريف عقلقى درجقات حقجقاجقيقة، 

غاية في األهمية، وذات دالالت واسقعقة ودالقة، فقفقي 

الدرجة األولى طبيعة المخبر؛ وهو القنقبقي صقلقى هللا 

عليه وسلم، المأمور باإلبالغ عن المولقى عقز وجقل، 

وبيان شرعه وأوامره، وفقي القدرجقة القثقانقيقة؛ جقاء 

الناسخ الحرفي )إن( الدال على التوكيد والتقرير، ثقم 

تقديم االسقم القمقفقرد )هللا( إخقبقارا عقنقه، وفقي ذات 

الوقت للتنبيه بأن األمر جلل وعلى جانب عقظقيقم مقن 

 األهمية، وأن المخاطبين، جميعا، مطالبون بالسمع

والطاعقة، ألن القخقطقاب مقن هللا تقعقالقى إلقى خقلقققه 

يستوجب السمع والقطقاعقة بقالضقرورة، وفقي درجقة 

ثالثة األمقر أو القوصقيقة، والقتقي وردت فقي صقيقغقة 

المضقارع والقذي يقفقيقد اسقتقغقراق القزمقن القحقاضقر 

والمستقبل، ويقديقن مقا كقان ققبقُل بقاعقبقاره مقخقالقفقة 

للوصية، كما ال يمكن البتة أن تخالف الوصية في أي 

 وقت من األوقات، مهما كانت الدواعي والظروف. 

وفي الدرجة الرابعة تقخقصقيقص القنقسقاء بقالقوصقيقة، 

وهو تخصيص للتكريم واإلعالء مقن القمقكقانقة، دافقع 

ألي تأويل من شأنه أن يحول مضقمقون القوصقيقة أو 

المقصود بها، ثم درجة خامسة تحدد طبيعة الوصيقة، 

وجاءت صفة نكرة لتدل عقلقى كقل أنقواع القخقيقر بقال 

 استثناء، ولتوجـه النظــر إلى أن الخير المقصود هو  
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ومن ناحية أخرى كان عدم تفضيل الذكر مكونا من 

مكونات الشرط ال ينفصم عنه بحال؛ والالزم أن 

الذكورة ليست صفة تمييز واستعالء، وليست 

األنوثة صفة حطة ودونية. إننا بإزاء ثورة فكرية 

واجتماعية وقيمية وتشريعية بأتم معنى الكلمة، 

أسست مفهوم الفضل والكمال والمكانة عند هللا 

تعالى بالتقوى؛ يقول سبحانه: ]إن أكرمكم عند هللا 

 أتقاكم[.

( المبدأ الثامن: لوال واجب المساواة لفضل النبي 5

 صلى هللا عليه وسلم المرأة: 

إن أهم ما نود لفت االنتباه إليه، ههنا، بذلك التحول 

في خصائص الخطاب، باعتباره ينبني على 

المخزون الثقافي الذي يجول فيه طرفاه؛ فقد كانت 

الذكورة عنصرا مهيمنا في بنية الخطاب، يدخل في 

سياقاته وإحاالته دخوال أوليا، بينما تمثل األنوثة 

طرفا تابعا وثانيا؛ فالذكر، دائما وأبدا، أوال ومهيمنا. 

بيد أن اإلسالم غير الصورة جذريا، فلم يعد ذلك 

كذلك، بل أصبحت األنوثة طرفا مساويا ومقصودا 

أوليا في الخطاب، وبالتالي ال ينصرف الخطاب 

الشرعي بشتى صوره، إلى الذكر جنسا، بل هو 

يستغرق الجنسين، فالخطاب التكليفي خطاب ال 

يراعي الجنس، إال عند اللزوم، ولكن في كل األحوال 

ال يمكن أن يؤول ذلك إلى تأخر طرف وتقدم آخر 

بسبب جنسه. ومن أمثلة هذا المبدإ قوله صلى هللا 

، لَود ُكندُت  يَّة  ُكمد ف ي الدعَط  الد  عليه وسلم: ]َساُووا بَيدَن أَود

لدُت النّ َساَء[ )السنن الكبرى  ال أََحًدا لَفَضَّ ُمفَّض 

للبيهقي(، وقوله عليه الصالة والسالم: ]َساُووا بَيدَن 

ُت  ث ًرا أََحًدا آلثَرد ، َولَود ُكندُت ُمؤد يَّة  ُكمد ف ي الدعَط  الد  أَود

[ )سنن سعيد بن منصور(. َجال   النّ َساَء َعلَى الّر 

ومن األمثلة الدالة في هذا الباب، تحول اتجاه  

الكفاءة عند الخطبة، فمن اعتبار الذكر محددا لكفاءة 

المرأة لتكون زوجا له، أخذ السهم اتجاها معاكسا؛ 

فأصب  بإمكان المرأة أن تقرر مدى كفاءة الرجل 

زوجا لها من عدمها. ففي الحديث: ]جاءت فتاة إلى 

النبي صلى هللا عليه وسلم، فقالت: إن أبي قد 

زوجني ابَن أخيه ليرفع بي خسيسته. قال: فجعل 

األمر إليها. فقالت: قد أجزُت ما صنع أبي، ولكن 

أردُت أن تعلم النساُء أن لَّيس لآلباء من األمر 

شيء[ )رواه ابن ماجه والدارقطني وعبد الرزاق(. 

وقول الراوي: ]فجعل[ أي النبي صلى هللا عليه 

وسلم ]األمر إليها[ أي إلى الفتاة، رغم حضور أبيها 

الذي هو ووليها، وبالتالي جعلها ولية أمرها. فما 

أتاه األب يعبر عما توارثه الناس من أنه ال والية 

للمرأة على نفسها، وبالتالي ليس من اختيار الزوج 

من شيء، وال عبرة برأيها فيه. وما قرره النبي 

صلى هللا عليه وسلم من جعل األمر إليها، هو 

الصورة المثلى للثورة القيمية التي جاء بها اإلسالم، 

ويلزمه أن المرأة قادرة على التمييز والحكم والفهم 

 واالختيار ...إلخ.

أي من التكليف، وهذا سيتوج في اآلخرة بالجزاء 

المناسب. فالمرأة التي اعتبرت نجسة في الثقافات 

واألديان والمجتمعات، وال تزال لهذه المعتقدات آثار 

في عصرنا الحاضر، نزلها اإلسالم، ثقافة وفكرا 

ومجتمعا وقيما ودينا، منزلة العمل التكليفي الشرعي 

الذي يترتب عنه في اآلخرة أثر، كما يترتب عن 

سائر العبادات األخرى، وعليه نقول بأن معاملة 

المرأة في اإلسالم عبادة كسائر العبادات يثاب عليها 

 المؤمن أو يعاقب.

فالمرأة ستر للمؤمن من النار، وقد ورد في الحديث: 

]من ابدتُل َي من البنات بشيء فأحسن إليهّن كّن له 

سترا من النار[ )رواه البخاري(، والبنية التركيبية 

الشرطية للحديث تفيد بأن شرط الستر من النار، 

وبالتالي الفوز العظيم في اآلخرة، اإلحسان إلى 

المرأة، وعليه ينتج عن عدم اإليفاء بالشرط انعدام 

المشروط بالضرورة. واالبتالء هو االمتحان، وفي 

النظر اإلسالمي، العبادات ابتالء، وتقلبات المؤمن 

بين صحة ومرض، وفقر وغنى، وحياة 

 وموت، ...إلخ ابتالء من هللا تعالى.

وكذلك المرأة سبب من أسباب الدخول إلى الجنة أي 

من رزقه هللا الفوز في الدار اآلخرة؛ ففي الحديث: ]

أنثى فلم يؤذها ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها دخل 

)رواه أحمد وأبو داود(. نالحظ أن النبي   بها الجنة((

صلى هللا عليه وسلم اعتبر األنثى رزقا، وقد مر معنا 

بأنها بشرى، وارتباط الصفتين يجعل داللة الرزق 

داللة إيجابية. كما نشير مرة أخرى إلى البنية 

الشرطية للحديث، والتركيب الشرطي تركيب يفيد 

التالزم بين مكونيه؛ الشرط والمشروط المتعلق به؛ 

فالشرط قد راعى الجانبين المادي )لم يؤذها( 

والمعنوي )لم يهنها( للمرأة، والعالقة بين الذكور 

واإلناث من األوالد القائمة على المساواة والعدل؛ 

وبالتالي اشترط النبي صلى هللا عليه وسلم حفظ 

المرأة جسديا ونفسيا وعدم تفضيل الذكر عليها، 

 لتكون العاقبة دخول الجنة.

يستوقفنا في السياق اعتبار العامل النفسي؛ فقد جاء 

التشريع اإلسالمي بالمحافظة ومراعاة كل ما له 

عالقة بداخل المرأة، أي بنفسيتها، فإن اإلساءة إلى 

المرأة ليست باإلضرار بها جسديا عبر تعنيفها أو 

تحميلها ما ال تطيق ...إلخ، بل بكل ما يخلف فيها 

ضررا نفسيا؛ ومن ذلك لم يكن النبي صلى هللا عليه 

وسلم يعيب طعاما إن أعجبه أكل وإن لم يعجبه تأخر 

عنه وقال إني صائم، حتى ال يحرج أهله. هذا من 

 ناحية.

ونورد مثاال ثانيا، في هذا اإلطار، فعن ابن عباس 

يَرةَ كان عبدا يقال  رضي هللا عنه قال: ]أن زوج بَر 

يٌث، كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي  له ُمغ 

ودموعه تسيل على لحيته، فقال النبي صلى هللا 

عليه وسلم لعباس: يا عباس، أال تعجب من حّب 

مغيث بريرةَ، ومن بغض بريرة مغيثا. فقال النبي 

صلى هللا عليه وسلم: لو راجعته، قالت: يا رسول 

هللا تأمرني؟ قال: إنما أنا أشفع، قالت: ال حاجة لي 

فيه(( )صحي  البخاري(، وههنا أمضى النبي صلى 

هللا عليه وسلم رغبة بريرة واختيارها، ونسجل ههنا 

رجاحة عقلها وحسن دينها حينما قالت للنبي صلى 

هللا عليه وسلم: ]يا رسول هللا تأمرني؟[، بمعنى أن 

لو كان أمرا المتثلت، ولكن لما كان تخييرا، اختارت 

حرة، وأمضى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 اختيارها.

ومثاال ثالثا، فعن خنساء بنت خذام األنصارية، ]أن 

أباها زّوجها وهي ثيّ ٌب فكرهت ذلك فجاءت رسوَل 

هللا صلى هللا عليه وسلم فذكرت ذلك له فَردَّ نكاحها[ 

 )سنن أبي داود(.

( المبدأ التاسع: المساواة في الحقوق والواجبات 5

 والفضائل والتكليف: 

يقول تعالى: }}ولهّن مثل الذي عليهّن بالمعروف{{ 

(، ويقول سبحانه: يقول تعالى:555)البقرة: 

}}وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن 

تكرهوا شيئا ويجعَل هللا فيه خيرا كثيرا{{ )النساء: 

15.) 

طيبوا أقوالكم لهن »يقول ابن كثير في تفسيره: 

وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتكم كما تحبون 

ويقول  .«ذلك منهن، فافعلوا أنتم بهن مثله

ترك أذاها بالكالم »الجصاص في أحكام القرآن: 

الغليظ واإلعراض عنها والميل إلى غيرها وترك 

 العبوس والقطوب في وجهها بغير ذنب، 

وفي تفسير المنار نقال عن  .«وما جرى مجرى ذلك

المدار في المعروف على ما تعرفه »محمد عبده: 

  .«المرأة وال تستنكره

وقد زخرت السنة المشرفة بأحاديث ألقت الضوء 

على هذه المسألة؛ فعن الزبير رضي هللا تعالى عنه 

قال: ]قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: أال عسى 

أحدكم أن يضرب امرأته ضرب األمة، أال خيركم 

خيركم ألهله(( )مسند البزار(، وعن عبد هللا بن 

زمعة رضي هللا تعالى عنه، قال: )]خطب رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم الناس يوما ووعظهم في 

النساء، فقال: ما بال الرجل يجلد امرأته جلد العبد، 

)سنن الدارمي(،   ولعله يضاجعها في آخر يومه؟((

وعن معاوية بن حيدة القشيري رضي هللا تعالى 

عنه، قال: ]قلت: يا رسول هللا، ما حق زوجة أحدنا 

م، ويكسوها إذا  عليه؟ قال: أن يطعمها إذا طع 

 اكتسى، وال يضـرب الوجـه، وال يقبّ ، وال يهـجر إال 
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 في البيت(( )المستدرك على الصحيحين للحاكم(. 

 الخاتمة:

وقفنا آنفا على أن حسن معاملة المرأة من الدين، 

وتكليف من الشارع يوجب السمع والطاعة، ويترتب 

عن ذلك جزاء في اآلخرة. وعليه فلسنا نبحث للمرأة 

عن مكانة نحشرها بين زواياها، وال نعيد النظر، في 

سياق التشريع اإلسالمي بالمعنى العام للكلمة، في 

مكانة المرأة، تحت ما يسمى بالنظر النقدي والقطع 

 مع الماضي.

فباختصار، فإن من مقومات اإلسالم واإليمان أن 

يُحسن إلى المرأة، وفي هذا إرهاص إلى ما يمكن أن 

تتعرض له المرأة من امتهان واستغالل، ال يخص 

فقط الفضاء العربي اإلسالمي، بل هو اليوم منتشر 

بشدة في المجتمعات التي تدعي التحضر والتقدم 

 واحترام حقوق اإلنسان.

فالمرأة تتعرض إلى امتهان سافر، وذلك باستغاللها 

استغالال جسديا، باعتبارها وسيلة للترب  من خالل 

بيوت الدعارة، والبغاء المقنن، واإلشهار، بحيث 

تستغلها الشركات العابرة للقارات لتسويق سلعها 

 وتنمية أرباحها.

المرأة اليوم في حاجة إلى تلك الروح الثورية 

اإلسالمية التي جعلت منها بشرى ووسيلة لتحقيق 

 السعادة في اآلخرة. 

لكن ال يفوتنا، ونحن نختم مقالتنا، بوجود جملة من 

القضايا، قد تتخذ مطايا لتفنيد ما ذهبنا إليه؛ 

كالقوامة وبعض مسائل الميراث والشهادة وغيرها. 

فلئن أشرنا إلى أن القضايا تتأسس على مبادئ، 

والنظر يقوم على أسس ومرتكزات وأصول تُبنى 

عليها التحاليل، وتختبر النتائج، فإننا نؤمن بضرورة 

معالجة تلك القضايا والنظر فيها دفعا لكل شبهة 

 األستاذ: وليد ذويبيوقدح.                        

 85قانون أساسي عدد 

 00مؤرخ في  7102لسنة 

يتعلق بالقضاء  7102أوت 

 على العنف ضد المرأة

دف هذا القانوون للوى وضو  يه

التدابير الكفيلة بالقضواء عولوى 

كل أشكال العنف ضود الومورأة 

القائم على أساس التمييز بيو  

الجنسي  مو  ألول قوقوقويوق 

الموسواواة واروتوراك الوكوراموة 

اإلنسانية، وذلك بإقباع موقواربوة 

شاملة ققوك عولوى الوتو ود  

لمختلف أشكاله بالوقاية وقتبو  

مرقكبيه ومعاقبوتوهوم وروموايوة 

 الضقايا والتعهد بهم.

ويشمل هذا القانون كل أشكال 

التمييز والعنف المسلو  عولوى 

المرأة الوقوائوم عولوى أسواس 

التمييز بي  الجنسي  مهما كوان 

  مرقكبوه وأيّا كان مجاله.

به  جمعية ذات صرغة إسفعفا فيفة 

خياية باجفتفمفا فيفة بمفن أهفداف 

 الجمعية    مجال الماأ،:

ا حففاطففة دففاألمففهففات الففعففا دففات  - 

بمسا دتهن  لفى اال فدمفان  ف  

الفمسففط الفعففائففلف ي االجففتفمففا فف  

 بالمهن . 

القيا  دفحفمف ت تفحفسفيفسفيفة  -

بتثقيصية لنشا ثقا ة حقمم الفمفاأ، 

 بالطصل.

تم يا إقامة  فظفيفصفة بسفلفيفمفة  - 

دالجمعية تتم ا  يها كفل الفمفاا فق 

الضابرية لألّمفهفات الفعفا دفات  ف  

 حاالت التهديد.

 

تم يا ا حاطة الفمفاديفة بالفمفعفنفميفة  -

لألمهات العا دات )مسا فدات  فيفنفيفة 

تتمثّل    حليبي حصفاظفاتي مف دفس 

 بدباء بغيا  ألطصالهني ...(.

كما يتن ّل دبر جمعية ديفتف  دفقفصف،فة 

ليس    بالية قص،ة  حسب ب إ فمفا 

   منطقت  المسط بالجنم  الغفادف  

لر د ا )باليات: قص،ةي سيد  دفم يفدي  

الق،ايني تم ر بقرلّ ( بلتحقيق أهداف 

الجمعية لفصفائفد، األطفصفال باألمفهفات 

العا دات    مفجفال ا يفماء بالفتفعفهفد 

باال دمان العائل  بالفمفهفنف  تفعفمفل 

الجمعية مع كل المتدخلين لصائد، ه   

الصئات سماء كا ت هياكل أب مؤسسات 

 مممية محلية أب جهمية أب بطفنفيفة أب 

من مكم ات المجفتفمفع الفمفد ف  ذات 

  قة دالعمل االجتما   ب دفالفصفئفات 

ذات االحتياجات الخ،مصية بذل  إيما فا 

منها دا  العمل االجتما   مسفؤبلفيفة 

جما ية بال يمكفن تفحفقفيفق أهفدا فه 

السامية إال دتظا ا كل الجهمد بتسخيا 

ا مكا يات المادية بالرشاية المفتفم فا، 

لدى كل المتدخفلفيفن )ب ار، الشفؤب  

االجتما ية: ا دار، العفامفة لفلفنفهفمض 

االجتما  ي المندبدية الجهمية لل،حفة 

دقص،ةي ب ار، الماأ،ي مفنفدب  حفمفايفة 

الطصملةي الديفما  الفمطفنف  لفألفسفا، 

ي  ASSENبالعماا  الرشا ي مفنفظفمفة

منظمة صحة الجفنفم ي شفرفكفة أمفا  

الطصملةي ا دار، الجهمية لفلفتفشفغفيفل 

دقص،ة بك ل  أطااف مفن الفمفجفتفمفع 

المد   دقص،ة لتمطيد العف قفات دفيفن 

جمعية ديت  من جهة بشاكائفهفا مفن 

 جهة أخاى.

كما أّ  جمعية دفيفتف  تفديفن الفعفنفف 

المسلط  لى الصتا، بالماأ، دمخفتفلفف 

أشكاله بأ ما ه بد،صة خاصفة الفعفنفف 

الجنس  ال   يعترا ا تداء صارخ  لى 

مرادئ حقفمم الفمفاأ، بهفم تفكفايفس 

مصضم  للعقلية ال كمرية الفمفتفخفلّفصفة 

الت  تنته  القي  ا  سفا فيفة بيفؤّشفا 

إلى المستمى المتفد ّف  الف   بصفل 

إليه سفلفمك دفعفض الشفرفا ي لف لف  

 الجمعية تسعى دكل جهدها مع دقيفة 

مكمّ ات المجتمع المد   إلى صفيفا فة 

  مقمد األزهر األشهبحقمم الماأ،. 

 لمعية بيتي: األّمهات العازبات 

   إطار العناية دحقمم ا  سا   امة 

)األمهات العا يات( بالفطفصفل خفاصفةي 

حاصت تم س  لفى تفم فيفا مشفابع 

مجتمع  شامل لكل أطصالها ا طف قفا 

من تعدد التشايعات لتشكّل منظممفة 

مففتففكففامففلففة تففتففمففاشففى بالففمففرففادئ 

األساسية ل تصاقية الدبلية لفحفقفمم 

الطصل الت  صادقت  ليها المجمم فة 

. ب    هف ا 6996966902الدبلية يم  

ا طار بقع دعث جمعية ديت  دقفصف،فة 

بتح،لت  لى المفما فقفة  0222سنة 

أكفتفمدفا  61 لى تكمين جمعية  ف  

 .62102تحت  دد  0222
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  85م  القانون عدد  01الف ل 

تتمتع الماأ، ضحية العنف باألطصال المقيمم  معها دفالفحفقفمم 

 التالية:

  الحماية القا م ية المناسرة لطريعة العنف الممارس ضدها دما

يكصل أمنها بس متها بحامتها الجسدية بالنصسية بكاامفتفهفا 

مع احتاا  خ،مصياتها بما تتطلره من إجااءات إداريفة بأمفنفيفة 

 بقضائية.

  النصاذ إلى المعلممة با رشاد القا م   حمل األحكا  المنظمة

  جااءات التقاض  بالخدمات المتاحةي

 .التمتع بجمدا دا  ا ة العدلية 

  التعميض العادل لضحايا العنف    صمر، استحالة التنصي   لى المسؤبل  نه بتفحفل الفدبلفة مفحفل

 الضحايا    استخ ص المرالغ الت  بقع صا هاي

  المتادعة ال،حية بالنصسية بالماا قة االجتما ية المناسرة بالتمتع دالتعهد العممم  بالجمعيات   ند

 االقتضاء دما    ذل  ا  ،اتي

 .ا يماء الصمر     حدبد ا مكا يات المتاحة  

زملللرلليلل ملل لللز ارلليلل لل لل لل زارلل للل لل ز علل للوزارلل اامالزارلللللبلل لللللل

ز ار للل لللل ز ز ار للل لللل ز ارللل للل لللل لللل زارلللللللةلللللللب  ارللليلللبللل  لللث

 ار  لضلز ارطل رلز ارلرأةز ار ؤ نزارد ل لزاتخلل زلل ز

اريدام رزاربل  لزم قل لزارلرأةزمثزار لفز مبل  يل زيل ز

  ارلؤسسللزارراج لزإر ةلزملرلظر.

 7171لسنة  85من القانون عدد  71الفصل  

 التماع قنسيقي بي  مختلف األطراف الفاعلة:
 رات  دد من ا دارات الجهمية بالجمعيات دمالية قص،ة بدد م، من المندبديفة الفجفهفميفة 

يوموا  01لألسا، بالعماا  الرشا  دقص،ة  ن استعدادها ل  ضما  إلى الحملة الدبلية "

 02" الت  ستنطلق ادفتفداء مفن يفم  األحفد م  النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة

الجار  دمناسرة اليم  العالم  للقضاء  لى العنف ضد الماأ، بلتتماصل إلفى  0206 م مرا 

 القاد  ال   يما ق اليم  العالم  لحقمم ا  سا . 0206ديسمرا  62غاية 

بتهدف الحملة إلى العمل المشتاك دين جميع األطااف الصا لة ق،د كسا حاج  ال،فمفت 

إ اء العنف المسلط  لى الماأ، دجميع ا ما ه دما من شأ ه أ  يسه      الحد من هف   

 الظاها، الخطيا، بتدا ياتها  لى األسا، بالمجتمع.

بسيت  تنظي   ديد التظاهاات بالحم ت التحسيسية    الفصفضفاءات الفعفامفة با دارات 

بالمريتات بالمؤسسات الجامعية ق،د م يد التعايف دالقا م  األساس  لمناهضة الفعفنفف 

ضد الماأ، بدآليات المقاية من العنف بالتعاض ألخطار ه   الظاها، الخفطفيفا،  فرفا إصفدار 

ببمضات تحسيسية ب شا رسائل تم مية خفاصفة دفالفحفمفلفة  فرفا شفرفكفات الفتفماصفل 

 االجتما  .

دالمائة من النسفاء  ف  الفعفالف   12بيعد مناهضة العنف القائ   لى أساس النمع من أكرا التحديات الت  تماجه دلدا  الكا، األرضية إذ أ  قاادة 

دالمائة منهن    حياتهن ما، باحد،  لى األقل إلى العنف الجنفسف  ب فقفا  ح،فائفيفات  12تعاضن ألحد مظاها العنف الجسد  دينما تعاضت 

 .0262المنظمة العالمية لل،حة لسنة 

 ( ببضعت  ليات دا مة لتطريق القا م .0260بتعترا تم س من دين الرلدا  الق ئل الت  أصدرت قا م ا لمناهضة أشكال العنف ضد النساء )جميلية 
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العنف المسل  على النساء بوالية 

 قف ة

 0121سجلت دمالية قص،ة   0262سنة 

حالة  نف مسلط  لى النساء مم  ة كما 

 يل :

  نف ماد  8851%

  نف معنم  7152%

  نف اقت،اد  0158%

  نف جنس   258%

 بتعترا ه   النسب األر ع  لى مستمى بطن .

من مجممع حاالت العنف ضد الماأ، المرلغ  نها  لى الخط 
  6299 األخضا

 م   مل:

زضلللدز  61 زارللل لللللللف زرلللللللللللل  لللل زارللللللل لللل  زملللث  للل ملللل

زارللللللللللل  ز أ  ارلللللللللللرأة زعللللل لللللو زارللللل لللللل للللل  زارللللل لللللللللللف ضلللللد

زملللظللللزا مل ز االجيللعب  بزحل لزعلرل لزأطل ل ليلةلل

ز زعلللل  زجللللللللل لللل زز،6996ارلللللللليلللل للللدة زمللللللللل  للللل مللللةللللد 

حل لز ار للفزارللل جل زضلدزارلللسللاز ارللليل للل أشبلل

زارلل لللل لللزمللثز زتلل للدأ نلل  لللل للرزمللثزللل زسلللللل،زز52ارل لللرلل .

زارللل للللللفزضلللدز   لل  زعلل لللو زرللل لل للل لللا زارلل للللرللللللب ارللل لل  

زملدألزد سل ر،ز   ز   زح  قزاإلنسلنز61إ وز ارلرأة .

ز زعللل  زارلل للللل للل زارلل لل لللدةزز،6996 لل ا زقمللرللل   أطلل لل للةللل

يل زجللمل للزقم جليلراقزمل ال للززCWGLار لرل لزر لسلاقز

 ن  ج رسب.

 ار لفزارل ل يزضدزارلرأة

إن العنف المعنويّ ضّد المرأة يعتبر من أخطر أنواع العنف الذي يمكن ان يسلطلع علطلولولا ع لو نلوع ملن ايّ  اللنلفلسلّ  

 الذي قد يسبب لوا إحساًسا بالقور عيجعطوا تشعر بعدم الكفاءة، مما يعرض صحتوا النفسوة 

 ار  ام زاالجيللع لز االقي لد لزمثزأ  زأس ل زار لفزضدزارلرأة

إن العوامل االجتماعّوة من أبرز أسباب ارتكاب العنف ضد المرأة، عتضم تدني مسلتلو  اللتلعلطلولم عتلفلشل  اللجلولل داخلل 

المجتمع، عبالتالي سوولة التأثُّر في المعتقدات الخاطئة الُمتعطقة بالشرف عالعفاف  إلى جانب تبّن  عجوات النظر الداعلولة 

 إلى فرض القوة الذكورية عالت  تظور على شكل العنف الجسدي عالجنس  على حد سواء.

لعلولشلولة،  كثر دعافع العنف ضد المرأة عالسلبلب فلي ّللو يلعلود ّللو إللى تلدنلي اللقلدرة اللم  عُتعّد العوامل االقتصادية من أ

ة ضغوطلات نلفلسلّولة كلبلولرة علللى ايُسلرة، ععلللى اللملرأة بصلفلة  عتفّش  البطالة عالفقر، حوث ُتشكل  ذه ايسباب ُمجتِمع 

 خاصة.
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 :   زتل  طبزرلل دةزارط  ل

 لو اللتلاريلذ اللذي عقلع علطلول  االخلتلولار ملن قلبلل ا دارة  7177نوفمبر  75

الجووية لطشؤعن الطالبولة بلقلفلصلة ناللطلجلنلة اللجلولويلة الصلحلولة للطلخلدملات 

كة من الديوان الوطن  لألسرة عالعمران البشري بقفصة  الجامعوة( بالشرا

عالمنظمة الدعلوة لطقوادات الشبابوة بقفصة لتنظوم يوم تنشولطل  للفلا لدة 

 يوما لمنا ضة العنف ضد المرأة. 71الططبة في إطار مشاركتوم في تظا رة 

عسللوللتللم خلللي  للذا الللوللوم تللنللظللوللم مسللابللقللات طلللبللوللة فللي الللرسللم عالشللعللر 

عالمسرح عمن يتوج منوم سلولتلم علرض أعلملاللولم خللي اللولوم اللخلتلامل  

 . 7177ديسمبر  71لطنشاط بالمركب الشبابي بقفصة يوم 

عيندرج  ذا النشاط في إطار السع  الجمعل  إللى تلرسلولذ ثلقلافلة اال علنلف 

لد  الططبة عتعريفوم بالمختطف أنواع االضطواد اللذي تلتلعلرض لل  اللملرأة 

 في مختطف الفضاءات.

المندوبية الجهوية للشؤون الدينية بقف ة 
مؤسسة فاعلة في مناهضة العنف 

 المسل  على المرأة

، المندوب الجهجيجلل لجنج ج و   ي أفاد األستاذ وليد الذيب 

الدينية بقفصة عن برمهجة مجمجنجة مجن األل جدجة لجنج جد 

مججن هججااججرف الججلججنججا الججمججلججنجج  عجج  الججمججرأف والججتججلجج  ججا 

 . ي الدين اإلسالمي
 بأامية مكانتيا ف 

نجامج   ي الجذل يج ج  اذا وسجيجصجصجب الجج 
االذاعي الجديجب 

ع  ملمات اذاعة قفصة كل يلم مملة "دين ودنيا" 

مججلاعججيججلججل الججيججنججة الججةججالن أسججابجج جج  لججمججلججألججة  مججنججاا ججة 

اللنا عد المرأف كما سيتم تلحيد خدبة الهملة إىل 

ي اإلسالم. 
 مز د التل  ا بدور المرأف ورفلة مكانتيا ف 

رغم ترسانة القوانين والتشريعات التي 

تضمن حقوقها وتحميها من االعتداءات، 

مازالت المرأة التونسية الحلقة األضعف 

واألكثر هشاشة إذ تزايدت نسبة العنف 

 المسلط عليها فترة الجائحة.

ففي فترة الحجر الصحي الشامل، دقت 

عديد الجمعيات النسائية نواقيس الخطر في 

عالقة بوضعية المرأة التونسية التي كانت 

عرضة للعنف وسط تعطّل إجراءات 

التقاضي بسبب إكراهات الوضع الصحي 

 بالبالد.

هذا وتعتبر السياسة العامة المعتمدة حاليا 

للتصدي لظاهرة العنف ضد المراة رغم 

الصبغة الردعية لبعض فصول المنظومة 

 قاصرة ووجب تطويرها. القانونية النافذة
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 العنف الرقمي ضد المرأة

  حظ جميعنا دأ  منسم  العنف    تم س ت،ا د خ ل 

السنمات األخيا، إلى مستميات مقلقة  تيجة الخطا  المتدابل 

دين رباد الصضاء اال تااض  ال   أصرح يابن لسلمكيات غيا 

مقرملة ال اجتما يا  بال أخ قيا.   ب،  لى أ ها تغ   الصكا 

المتطاف بالنعاات الجهمية بالتميي  العن،ا ي بالتنما  ض   ن 

لقد أصرحت بسائل التماصل االجتما    العنف ضد الماأ،.

اليم  دتم س  ضاء لنشا خطا  الكااهية بالعنف الممجه ضد 

 النساء.

كما أ ه ال يمكننا أ   نص  دأ  الخطا  اال تااض  العنيف يمثفل 

صمر، باقعية بحقيقية للمجتمع التم س  ال   تفنفامفى  فيفه 

بدشكل ملصت ل  ترا  ثقا ة العنف  تيجة سياسة اال  ت مفن 

العقا  المترعة. بيردب أ  هناك ق،مرا من الناحية الفقفا فم فيفةي 

 اغ  تعدد الن،مص القا م ية الحامية للماأ، غيفا أ  الفقفا فم  

 0260أبت  66ال،فادر  ف   0260لسنة  22األساس   دد 

بالمتعلق دالقضاء  لى العنف ضد الماأ، ل  يفتفطفام لفلفعفنفف 

 الاقم .

بلمعالجة ه   الظاها،  إ  جميع مكم ات المجتمفع الفمفد ف  

مطالرة دالتكثيف من الحم ت التم مية بالتحسيفس دفخفطفمر، 

التطاف الصكا  بالعن،ا  دكل أشكالهي  ض   ن ضابر، طفا  

 المنادا ا   مية الهاد ة لمثل ه   المماضيع.

كما يتمجب  لى بسائل ا     دكل أ ما هفا أ  تفلفعفب دبرا 

مهما    طا  ه   المسائل الخطيا، الت  تمس مفن حفيفا، 

األ ااد بالمجتمع بتنابلها دالشا  بالتص،يل باقفتفاا  الفحفلفمل 

 .                                     رضا باللطيفةالممكنة لمعالجتها

 لو علنلوان اللملسلرحلولة اللطللبلولة اللتل   “ بوتليس” 

سوقدموا نلادي قصلتل  بلقلطلمل  بلاللملعلولد اللعلاللي 

لطعطوم االجتماعوة عالتلربلولة بلقلفلصلة يلوم ايربلعلاء 

أمام الططبة. عتلولتلم اللملسلرحلولة  7177نوفمبر  72

 بموضوع العنف المسطع على المرأة.

 ذا عستشارك اللملسلرحلولة فلي مسلابلقلة اللملسلرح 

الللذي أعللطللنللا عللطللوللوللا ا دارة الللجللوللويللة لللطللشللؤعن 

الللطللالللبللوللة بللقللفللصللة نالللطللجللنللة الللجللوللويللة الصللحللوللة 

 لطخدمات الجامعوة(.
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 حياة
ى علتسللت خيوط الشمس األولى عبر النافذة الخشبية الصغيرة، بيت شبه مظلم بال أثاث، ندي يبعث في الجسد رعشة. حزم ضوئية تتزاحم للهيمنة  

الظالم، كاشفة عن جسد فتاة تكورت حول نفسها، جدائل ذهبية جميلة انسابت فوق جبينها وعلى كتفيها، رداء أسود فضفاض ستر جسد هزيل . 

 كانت ملتحفة ستارا كبيرا باليا، تكورت على جسدها أكثر وراحت تتحسس جسدها وتبكي، وفجأة صفع الباب بعنف واذا برجل يتقدم نحوها. 

 قدمأسندت جسدها إلى جدار البيت وقبضتيها تتشبثان بالقاعة، جمعت قواها وهي تئن وشدت رداءها اليها كأنها تخش ى هروبه وانكشاف عورتها!. ت

أيتها السافلة، أخبريني من هو؟ من سرق منك شرفك أيتها الرجل إليها وحمم غاضبة تتناثر من عينيه، حدق بها مطوال بازدراء ثم صفعها قائال: _" 

 ".  الحقيرة، تكلمي...

شك  ثارانهارت الفتاة باكية، قربت ساقيها إلى صدرها واحكمت عليهما قبضتها كأنها قربان تضحية يقدم إلى آلهة في زمن الغابرين. هذا الصمت، آ

 ".لقد أضعت شرف عائلة بأسرها أيتها القذرة فوهللا قتلك أفضل من عارناالرجل أكثر ، فصفعها مرة أخرى بعنف مزمجرا: _ " 

ثم خرج غاضبا. أخذت الفتاة تبكي وتصرخ من األلم، كدمات غطت جسدها بالكامل، جبين كساه عرق متدفق بصخب، التصقت به خصالت من 

 الشعر.

فتح الباب مرة أخرى دون طرق، صوت خطاه يقترب ببطئ، اقترب واقترب أكثر حتى كاد وجهه يالمس وجهها، حاجبان كثيفان سودوان، عينان 

 كبيرتان وأنف معقوف، ذقن نحيف يعلوه شعر خفيف. قرب وجهه أكثر وأنفاسه تحرق شفتيها الزهرتين، مسك بوجها وصوبه نحوه، ثم صرخ:

"، لكنها لم تجب. قام غاضبا، ركلة أولى وثانية وثالثة فرابعة أصابت الفتاة بشكل فوضوي وفي أجزاء تكلمي يا نور، من فعل بك هذا ؟ أخبريني ! _" 

 شتى من جسدها، ثم قبض على عنقها النحيف بين يديه، و شده أكثر، قربها إلى الجدار كي ال تستطيع الحراك واملقاومة... 

وق ما إن كادت تفرغ آخر أنفسها تركها. تركها دون حراك، فقط عينين كستنائيتين تتأمالن الفراغ، ودموع تتزاحم بعنف فوق وجنتيها لتنهمر ف

 فخذيها...هيجت ذكراها فراحت تسترجع شريط تلك الليلة، حيث اكتشفت هي وزوجها عدم عذريتها، أنها ليست امرأة كاملة! 

ية وكيف أرجعت إلى بيت والدها ذليلة دون كرامة بعد أن نشر زوجها الخبر على مسامع أهلهما، فأصبحت ليلة عرسه نكبته الوحيدة وجالت الحكا

بت بين مقاهي القرية، ودخلت حمام القرية، وتتداولتها الجارات عند املساء وكل واحدة منهن تضيف إليها طابع قصص ي جميل وتشويق أجمل... قر 

 الستار إليها وتوارت تحته كأنها تريد الهروب أو طمس فضيحتها، تريد أن تنس ى كابوسها تلك الليلة...

تجسست جسدها وهي تئن من الوجع، ملست وجهها وفاها وصدرها ويدها اليسرى وخصرها وفخذيها وأصابع قدميها كأنها تتعرف إلى تفاصيل جسدها 

 للوهلة األولى. إذا بالصوت يعود ويقترب منها، امتدت يده إلى الستار تزيحه وجلس القرفصاء بجانبها قائال :

 ".تكلمي يا نور أرجوك أنا أخوك وال أريد سوى سعادتك، من فعل بك هذا أخبريني فقط _ "  

". لم تكمل حتى جوابها لم أفعل شيئا، صدقني، أنا بريئة لم تتكلم الفتاة، فقط نفس سريع مضطرب فيعلو جسدها بدخوله وينخفض بخروجه. _"  

 وب.وإذا به يصفعها بكل ما أوتي من غل وركلة أخرى على فخذها، انهارت بعده على األرض وقد بدت ضعيفة، بل مستسلمة في مشهد حزين يفطر القل

 غادر الرجل مسرعا، فوجد والده ينتظر خارجا وقد بدا مرتبكا خائفا: 

 ".ماذا جرى يا أحمد ؟ هل نور بخير؟...هل أخبرتك بش ئ !! _" 

"، يرد أحمد مصوبا سبابته نحو والده والشرر يتطاير من عينيه. قلت ال ". _ " أريد رؤية ابنتي املسكينة أتوسل إليك يا بني " ، يرد أحمد. _"  ال_" 

دماء ساخنة غزيرة، تدفقت بين فخذيها وجروح استأنفت نزيفها بين عنقها وصدرها، يد امتدت نحو الستار تلف به جسدها واخرى فرشتها تحت 

 خم جاثم فوقها. ضجبينها، وهي تبكي بألم شديد. مض ى يوم كامل، ونور حبيسة الغرفة دون طعام أو شرب، تفترش جسدها وتلتحف ستار 

ياحهم وص وفي اليوم التالي يقرع باب املنزل فإذا بأهل زوجها يريدون إجراء تحليل طبي للتثبت قبل أن يرفع ابنهم قضية الطالق، سمعت نور حديثهم

بين الفينة واألخرى وجدالهم املستمر... ذهلت بدت عالمات الفزع مرسومة على محياها، استجمعت قواها ونهضت فمشت بخطوات متثاقلة نحو 

 ". جهزي نفسك أيتها الحقيرة الباب لكنها انهارت املسكينة وهي تئن من األلم الشديد...هرع الباب فإذا بأخيها أحمد جالبا معه ثيابا جديدة ونظيفة:  _ "

 وفي املستشفى، وبعد إجراء الفحص كانت الصدمة للجميع، لقد أخبرتهم الطبيبة أن الفتاة تشكو من تشوه خلقي وهي تعاني أيضا جراء مخلفات

مستحيل دكتورة، الليلة تنام نفسية حادة باعتبار أنها يتيمة األم وال أحد يستمع إلي مشاغلها و قضاياها، لذا يتوجب تركها هنا كي تستريح قليال. _" 

مهال أبي لقد نسيت دوائي في "، قال أحمد. أما والده فهرع نحو نور يقبلها ويضمها، فتراجعت إلى الخلف قائلة: _"  في منزل زوجها معززة مكرمة

". دخلت الغرفة وهي تجر قدميها، احكمت القفل، فتحت الصندوق وأخرجت دواء شهر كامل، تمددت فوق بياض الغرفة، سأجلبه وأعود ...

  السرير، ثم تناولت كأس ماء وشربت الدواء القرص وراء اآلخر ، ثم نامت في هدوء لألبد.

  راقم العلياني أستاذ قعليم لبتدائي، عضو بناد  ق تي بقلمي

ا حرة                                                                                     لة أن   5251نوفمبر  52        1العدد مج 



 

 الفريق المشرف على

 مجلة أنا حرة 

 ار لفزارس لسبز:

ن  فلعلل أع ملجلملوعلة ملن االفلعلاي أع الضلغلع أع االضلطلولاد أع اللتلحلر  أيعرف العنف السواس  على  

عالمضايقة اع التوديدات الت  يرتكبوا شخص أع مجلملوعلة ملن االشلخلا  بشلكلل ملبلاشلر أع ملن خللي 

أطراف ثالثة ضد النساء المرشحات أع المنتخبات أع المعونات في مناصلب حلكلوملولة أع اللملدافلعلات علن 

كز صنع القرار أع ضد أسلر لن بلغلرض  حقوق النساء أع اللتي يمارسن دعرا عاما سواسوا أع النساء في مرا

التقطول أع المنع أع التقوود لموامون الوظوفوة عالت     جزء متأصل في صطب منصبون الوظوف  عّلو للحلثلولن أع اللزاملولن 

بالقوام بعمل ضد إرادتون أع السوو في أداء موامون الوظوفوة أع  في ممارسة حقوقون عالتركوز على الدعر النملطل  اللتلقلطلولدي 

  لطمرأة في المنزي.

قد جرم العنف السواس  المسطع على المرأة عضبع ا جراءات الحما وة ضلده إال أن اللواقلع  7171لسنة  85عرغم أن قانون 

مازاي بعودا عالوات التطبوق مازالا صعبة بل تكاد تكون مسلتلحلولطلة نلظلرا  للعلدة اعلتلبلارات ملثلل قلطلة اللدراسلات عاللبلولانلات 

 عالمؤشرات لرصد الظا رة عمعرفة اسبابوا عتمظوراتوا عاقتراح الحطوي العمطوة لتجاعز ا.

عقد يعوز بعض الخبراء انتشار العنف السواس  عارتفاع منسوب  إلى عجود ظا رة االفلت من العقاب ععلزعف الضلحلايلا علن 

التشك  عطوي اجراءات التقاض  عصعوبة االثبات في بعض الحلاالت عضلعلف اللعلقلوبلات اللملنلصلو  علطلولولا. عتلفلولد دراسلة 

كتوبر  72قاما بوا مؤسسة "ايمرعد كونسوطتونق" لفا دة رابطة الناخبات التونسوات في  %من اللملسلتلجلوبلولن 01أن  7177أ

كدعا عجود عنف ممارس على النساء الناشطات في المجاي السواس  عنفى  ٪ ملنلولم علللى 7٪ منوم ّللو فلي حلولن املتلنلع 0أ

٪ 50٪ منون خطف لدي   ذا العنف اثارا سطب . عتنقسم آلوات ممارسة العنف إلى 11االدالء برأي  كما أفادت الدراسة على أن 

. كما تطرقا الدراسلة  ٪ عنف باعتماد حركات الود عاالشارات الموجوة لطمرأة السواسوة72٪ نعوت ععصم ع81سب عشتم ع

٪ 22٪ عاللفلضلاء االفلتلراضل  بلنلسلبلة 80الى مختطف الفضاءات الت  يمارس فووا العنلف حلولث نلجلد عسلا لل االعللم بلنلسلبلة 

عتعمل الجوات المختصة بالتشاعر مع بعض المنظمات عالجمعولات اللنلسلويلة  ٪ داخل المؤسسة.8٪ ع72عالفضاء الخارج  

 بصفة تشاركوة من أجل تطويق الظا رة ع التصدي لوا مثل:

 _التنسوق مع عزارتي المرأة عاالسرة عالشؤعن الخارجوة من أجل إدراج مسالة العنف الساس  في اتفاقوة سوداع.7 

_العمل على تعزيز دعر االعلم في التوعوة بمخاطر العنف السواس  عتحقوق التوازن بون الجنسون في الحمللت االنلتلخلابلولة 7 

عيعمل المرصد الوطن  لمنا ضة العنف ضد المرأة علللى تلنلملولة  عخطق تكافئ الفر  في الظوور االعلم  عالبرامج السواسوة

 س لدزع  لن              .  قدرات المرأة عتعزيز دعر ا في المواقع الريادية

 كاتب عام جامعة قفصة،رضا ابللطيفة، 
 املندوب اجلهوي للشؤون الدينية بقفصة،وليد الذييب، 
قاابالاة دملانادوباياة اجلاهاوياة لااا ا   والاعا ا ان سعاد علياين، 

 البش ي،
تقين أول إعالمية دملانادوباياة اجلاهاوياة لااا ا   رمي الناصر، 

 والع  ان البش ي بقفصة.
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