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 المقدمة

تلعب األسرة دوراً هاما في بناء المجتمع ، إذ أنها تمثل التربة التي ينمو فيها الطفل منـذ                   

مولده والمعين الذي يستقي منه كافة أنواع المعرفة بالحياة ، ففي سنوات حياتـه األولـى                

الً تاماً بأسرته فيتلقى عنها القيم االجتماعية واألخالقية التي تستقر فـي            يتصل الطفل اتصا  

أعماقه وتالزمه طوال حياته ، مما يكون له أكبر األثر في بناء شخصيته ونمـاء ملكاتـه                 

  .النفسية 

فاألسرة السوية التي تؤدي دورها التهذيبي والتعليمي على أسس سليمة يكون سلوكها هـذا              

أبنائها السلوك القويم ، أما إذا أصابها الخلل وساد بين أفرادها العنف فإن             داعياً إلى سلوك    

ذلك قد يعوقها عن القيام بهذا الدور ،  ومن الممكن أن يؤدي ذلك إلى سلوك أبنائها طريق                  

العنف ، فضالً عن أن هذا العنف قد يشكل جرائماً ،  وهو ما قد يؤدي إلـى ازديـاد كـم                 

  . اإلجرام 

في وقتنا الحاضر ظاهرة العنف األسري نتيجة ألسباب متعددة سوف نذكرها           ولقد انتشرت   

في حينها ، ولكن ليس معنى ذلك أن هذه الظاهرة ظاهرة حديثة ، بل إن العنف األسـري                  

ولد مع أول تكوين أسري وجد على ظهر األرض ، حيث كانت أول جريمة قتل ارتكبـت                 

بيل أخاه هابيل ، كما تعـرض سـيدنا         على ظهر األرض جريمة عنف أسري حينما قتل قا        

 إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا        : يوسف عليه السالم لعنف من إخوته ، قال تعالى          

منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضالل مبين ، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضاً يخل لكم وجه                 

  .)١( أبيكم وتكونوا من بعده قوماً صالحين 

سري ، وما هي أنواعه ؟ وما هي أسبابه ؟ وهل للعنف األسري فما المقصود بالعنف األ

  تأثير على اإلجرام ؟

  .           هذه األسئلة وغيرها سوف أجيب عليها من خالل هذا البحث 

  

                                                 
١
  .٩ ، ٨ سورة یوسف اآلیتان - 
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  أهداف البحث

   يهدف هذا البحث إلى الوقوف على مدلول العنف األسري ، وما هي أنواعه ؟-١

  .لقانون الوضعي من العنف األسري  معرفة موقف الفقه اإلسالمي وا-٢

  . التعرف على العوامل المسببة للعنف األسري -٣

  .التعرف على الوسائل التي تجنبنا العنف األسري ، والتي تساعد على الحد من آثاره -٤

 كما يهدف إلى الوقوف على حجم الجرائم الناتجة عن العنف األسري ، وما هو حجـم                 -٥

   األسري سبباً فيها ؟النتائج التي يكون العنف

 كما يهدف هذا البحث من خالل ما أتوصل إليه من نتائج وتوصيات إلى اقتراح بعض                -٦

  .الحلول لمعالجة هذه المشكلة حتى يتحقق األمن واالستقرار في المجتمع 

  تصميم البحث

 فسوف اعتمد فـي هـذا       :عرض الموضوع من الناحية القانونية       أما عن منهجي في   

ا ورد في المواثيق الدولية ، والقانون الجنائي المصري ،وبعـض القـوانين             البحث على م  

  .  مدعما هذا العرض ببعض أحكام المحاكم . العربية حتى تحصل الفائدة 

 فسوف اتبع منهجاً يعتمـد علـى التحليـل          :أما عن منهجي في جانب الفقه اإلسالمي        

مـستعيناً فـي ذلـك بـالمراجع     والتأصيل لكل رأي ، ببيان موقف بعض المذاهب الفقهية    

األصلية المعتمدة لدى كل مذهب ، وحريصاً على نقل نصوص المذاهب الفقهية التي تؤيـد       

  .رأي كل مذهب ذاكراً أقوال الفقهاء وأدلتهم في كل مسألة من مسائل البحث 

 بها ذاكراً أسماء سورها ، منبهاً       رقيم اآليات القرآنية التي أستدل    وسأكون حريصاً على ت   

إلى مواطن األحاديث النبوية التي اعتمد عليها الفقهاء في وجهتهم ، ومشيراً إلـى درجـة                

صحة الحديث معتمداً على أمهات كتب الحديث، وسوف أقوم بترتيب المراجع الحديثة وفقاً             

للترتيب األبجدي السم المؤِلف نظراً ألن المؤلِّف أشهر من المؤلَف ، أما مراجع التـراث               

  .وفقاً للترتيب األبجدي السم المؤلَّف نظراً ألن المؤلَف أشهر من صاحبه فسوف أرتبها 
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 خطة البحث

 -:    يتكون هذا البحث من مباحث أربعة على النحو التالي 

  .  ماهية العنف األسري وأنواعه :المبحث األول 

  ماهية العنف األسري  : المطلب األول

   أنواع العنف األسري :المطلب الثاني 

   العنف المادي :رع األول الف

   العنف المعنوي :الفرع الثاني 

    موقف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي من العنف األسري :المبحث الثاني 

   حقوق األبناء في اإلسالم:المطلب األول 

  موقف الفقه اإلسالمي من العنف األسري:المطلب الثاني 

  لعنف األسري موقف القانون الوضعي من ا:المطلب الثالث 

  أسباب العنف األسري ووسائل تجنبها :المبحث الثالث 

   أسباب العنف األسري :المطلب األول 

   وسائل تجنب العنف األسري :المطلب الثاني 

   أثر العنف األسري على اإلجرام :المبحث الثالث 

   .ةأثر العنف األسري على اإلجرام من حيث كونه يشكل جرائم جنائي: المطلب األول 

 أثر العنف األسري على اإلجرام من حيث كونه يشكل سبباً دافعاً إلى :المطلب الثاني 

  .اإلجرام 

  :نتائج وتوصيات

  :ع ــــــــــــــــــالمراج

   :رســـــــــــــــالفه
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  المبحث األول

   وأنواعه تعريف العنف األسري

   : لبينف أقسم هذا المبحث إلى مطوسو

  .يف العنف األسري تعر: المطلب األول 

  .أنواع العف األسري : المطلب الثاني 

  

  المطلب األول

  تعريف العنف األسري

  تعريف العنف : أوالً 

ــة-١ ــي اللغ ــف ف ــو   :العن ــه ، وه ــشيء أول ــوان ال ــق ، وعنف ــي  ضــد الرف ف

ــ ــوان شــبابه أي قوت ــهعنف ــب علي ــا المــه وعت ــه تعنيف ــي )١(ه ، وعنف ، جــاء ف

 عنفـاً وعنافـة أخـذه بـشدة وقـسوة والمـه             بـه وعليـه   " عنـف "المعجم الوسـيط    

   .)٢(وعيره فهو عنيف 

 تعريف العنف في الفقه اإلسالمي -٢

ا مباســتطالع أقــوال الفقهــاء نجــد أنهــم يخلطــون العنــف بــاإلكراه ويــستعملونه

  : كألفاظ مترادفة 

    الحنفيةفعند

سـم لفعـل يفعلـه المــرء    ا: " بأنـه اإلكــراه  بعـض الفقهـاء مـن الحنفيـة     عـرف 

  . )٣(" به رضاه أو يفسد به اختياره مع بقاء أهليته ره فينتفيبغي

فعـل يفعلـه اإلنـسان بغيـره فيـزول بـه الرضــا ،       " كمـا عرفـه الـبعض بأنـه     

وقيل اإلكراه فعـل يوجـد مـن المكـره فيحـدث فـي المحـل معنـي يـصير بـه                      

١("مدفوعاً إلى الفعل الذي طلب منه
(.   

                                                 
 م��ادة عن��ف  ٢ح م ١٩٠٦ المطبع��ة األمیری��ة  – الم��صباح المنی��ر ف��ي غری��ب ال��شرح الكبی��ر للرافع��ي      - ١

   . ٥١٦ص
 مكتبة الشروق الدولیة – اإلدارة العامة للمعجمات وإحیاء التراث  -لعربیة المعجم الوسیط مجمع اللغة ا     - ٢

   . ٦٣١ ص–م ٢٠٠٤/ھـ١٤٢٥ الطبعة الرابعة –
 دار إحی�اء  – ، مجم�ع األنھ�ر ف�ي ش�رح ملتق�ى األبح�ر       ٢٣٣ ص٩ج دار الفك�ر  – العنایة ش�رح الھدای�ة      - ٣

   .  ٤٢٨ ص٢جالتراث العربي 
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ــه ــر بأن ــبعض اآلخ ــه ال ــ: "  وعرف ــن عب ــاذارة ع ــل باإليع ــى الفع ــدعاء إل  ال

ــد مــع وجــود شــرائطها (" والتهدي
٢
ــام ) ــي درر الحك ــراه شــرعاً " وجــاء ف اإلك

أي باإلخافـة   ،  هو إجبـار أحـد علـى أن يعمـل عمـالً بغيـر حـق دون رضـاه                    

أي مـع بقـاء أصـل االختيـار ويقـال لـه المكـره ويقـال لمـن أجبـر                     ،  والتهديد  

ــه ، و  ــره علي ــل مك ــذلك العم ــر ول ــر حــق مجب ــشيء الموجــب لخــوف بغي لل

   .)٣("المكره والسالب لرضاه كالقتل والضرب مكره به

  عند المالكية و

الــضرب والتهديــد : وكيــف اإلكــراه عنــد مالــك ؟ قــال " جــاء فــي المدونــة 

   .)٤("بالقتل والتهديد بالضرب والتخويف الذي الشك فيه 

ضـرب  مـا يفعـل باإلنـسان ممـا يـضره أو يؤلمـه مـن                " وفي التاج واإلكليـل     

   .)٥("أو غير 

  عند الشافعية و

واإلكـراه أن يـصير الرجـل فـي يـد مـن ال يقـدر                " " اهللا   رحمـه " قال الـشافعي    

على االمتناع منـه مـن سـلطان أو لـص أو متغلـب علـى واحـد مـن هـؤالء ،                       

ويكون المكره يخاف خوفـاً عليـه داللـة أنـه إن امتنـع مـن قـول مـا أمـر بـه                        

   . )٦(" تالف نفسه منه أو إبه الضرب المؤلم أو أكثر يبلغ 

ويرى الـبعض مـن الـشافعية أن حـد اإلكـراه أن يهـدد المكـره قـادر عليـه أي                      

على اإلكراه بعاجل مـن أنـواع العقـاب يـؤثر العاقـل ألجلـه اإلقـدام علـى مـا                     

وغلب علـى ظنـه أنـه يفعـل مـا هـدد بـه إن امتنـع ممـا أكرهـه                      ،  أكره عليه   

  .)٧(عليه

  

                                                                                                                                        
   .٨٠ ص٨ج دار الكتاب اإلسالمي –ئق   البحر الرائق شرح كنز الدقا- ١
   . ١٧٦ ص٧ج دار الكتب العلمیة – بدائع الصنائع - ٢
   .٦٥٩ ص٢ج دار الجیل – درر الحكام في شرح مجلة األحكام - ٣
   . ٤٣٨ ، ٤٣٧ ص٢ج دار الكتب العلمیة – المدونة - ٤
   . ٣١٢ ص٥ج دار الكتب العلمیة – التاج اإلكلیل لمختصر خلیل - ٥
   . ٢٤٠ ص٣ج دار المعرفة –م لإلمام الشافعي  األ- ٦
  . ٢٨٢ ص٣ج دار الكتاب اإلسالمي – اسنى المطالب شرح روض الطالب - ٧
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  عند الحنابلة و

وتقبـل مـن مقـر ونحـوه دعـوى إكـراه علـى              " رح منتهـي اإلرادات     جاء في ش  

أي ترســيم عليــه أو ســجنه أو ، إقــرار بقرينــة دالــة علــى إكــراه كتوكيــل بــه 

أخذ ماله أو تهديد قادر علـى مـا هـدد بـه مـن ضـرب أو حـبس أو أخـذ مـال                         

وإن هـدده قـادر علـى إيقـاع مـا يـضره             "  وجاء فـي كـشاف القنـاع         )١("ونحوه

ضـرره كثيـر كقتـل وقطـع طـرف وضـرب شـديد وحـبس وقيـد                  هدد به بمـا     

ج مـن ديـار ونحـوه أو هـدده بتعـذيب ولـده              اطويلين وأخـذ مـال كثيـر وإخـر        

بشيء مما تقدم أو بقتله أو قطـع طرفـه ويغلـب علـى ظنـه وقـوع مـا هـدد بـه                  

   .)٢(" وعجز عن دفعه والهرب منه وعن االختفاء فهو إكراه 

  

  عند الظاهرية

اإلكـراه هـو كـل مـا يـسمى فـي اللغـة إكراهـا ، وعـرف              و" جاء في المحلـى     

بالحس أنه إكـراه كالوعيـد بالقتـل ممـن ال يـؤمن منـه إنفـاذ مـا توعـد بـه ،                        

ــساد     ــد بإف ــذلك ، أو الوعي ــسجن ك ــد بال ــذلك أو الوعي ــضرب ك ــد بال والوعي

ــجن أو    ــرب أو س ــل أو ض ــره بقت ــسلم غي ــي الم ــد ف ــذلك ، أو الوعي ــال ك الم

  .   )٣("إفساد مال

  لزيدية وعند ا

ويجـوز بـإكراه القـادر بالوعيـد إذا         " جاء فـي التـاج المـذهب ألحكـام المـذهب            

توعده بقتـل أو قطـع عـضو ال قلـع سـن كـل محظـور ، فمتـى كـان اإلكـراه                        

ــاب حاســة أو قطــع عــضو أو   ــف أو إذه ــو أن يخــشى التل ــذا الوجــه ، وه به

إلـى  جحـف بـه مـؤثر فـي نفـسه أو مـا يـؤدى                ذ مال ي  بعضه ، ولو زائداً أو أخ     

ذلك من الـضرب أو الحـبس أو اإلخـراج مـن البلـد إذا كـان يـؤدى إلـى تلـف                       

النفس وكان الوعيـد صـادراً مـن قـادر علـى فعـل ذلـك مـع ظـن صـدقه أن                       

يفعل ما توعد به ، سـواء كـان المتوعـد سـلطاناً أو ظالمـاً أو غيـره مـن لـص                       

                                                 
   .٦١٨ ص٣ج عالم الكتب – شرح منتھي اإلرادات - ١
   .٢٣٦ ص٥ج دار الكتب العلمیة –كشاف القناع على متن اإلقناع - ٢
   . ٢٠٤ ، ٢٠٣ ص٧ج دار الفكر – المحلى باآلثار - ٣
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 أو قاطع طريق فإنـه يجـوز لـه بهـذا اإلكـراه أن يرتكـب مـا أكـره عليـه مـن                  

  .) ١("رت عليه الهجرة إال ثالثة أشياءالمحظورات إذا تعذ

ولقــد عــرف الــبعض اإلكــراه تعريفــاً جامعــاً مانعــاً مستخلــصاً مــن تعريفــات 

حمـل الغيـر علـى أمـر يمتنـع عنـه بتخويـف يقـدر الحامـل                  " الفقهاء فقال إنه    

   .  )٢(" على إيقاعه ويصير الغير خائفاً به 

  

  :تعريف العنف في القانون 

وإنما ، نجد أن المشرع المصري لم يعتد بتعريف العنف ما عن تعريف العنف في القانون فأ

كما تردد في التعبير    . اعتد فقط باآلثار القانونية المترتبة عليه من تجريم أو تشديد العقاب            

   ،)٣( ٩٩عنه بعبارات مختلفة ، كالقوة والتهديد والخداع م

   )٥(٣٧٥ ، )٤( مكرر أ١٣٧ 

                                                 
   . ١٨٢ ص٤ج مكتبة الیمن – التاج المذھب ألحكام المذھب - ١
    . ٣١٠ م ص١٩٩٧/ ھ١٤١٧ دار الفكر العربي – أصول الفقھ للشیخ محمد أبو زھرة - ٢
یعاق��ب باألش��غال ال��شاقة المؤب��دة أو المؤقت��ة ك��ل م��ن لج��أ إل��ى العن��ف أو   : عل��ى أن��ھ  ٩٩ ت��نص الم��ادة - ٣

قانونًا   غیر مشروعة لحمل رئیس الجمھوریة على أداء عمل من خصائصھأو أیة وسیلة أخرى التھدید
ال�سجن إذا وق�ع الفع�ل عل�ى وزی�ر أو       أو على االمتناع عنھ وتك�ون العقوب�ة األش�غال ال�شاقة المؤقت�ة أو     

  . الشعب على نائب وزیر أو على احد أعضاء مجلس
مس سنین كل من استعمل القوة أو العن�ف  یعاقب بالسجن مدة ال تزید على خ -: ( أ(  مكرر ١٣٧ مادة - ٤

م�ن أعم�ال    التھدید مع موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عام�ة لیحمل�ھ بغی�ر ح�ق عل�ى أداء عم�ل       أو
الجاني مقصده تكون العقوبة السجن م�دة   وظیفتھ أو على االمتناع عنھ ولم یبلغ بذلك مقصده ، فإذا بلغ

  . ال تزید على عشر سنین
وتكون العقوب�ة األش�غال ال�شاقة المؤقت�ة      في الحالتین إذا كان الجاني یحمل سالحًا ،وتكون العقوبة السجن 

   .إذا أفضى الضرب أو الجرح المشار إلیھ في الفقرة السابقة إلى موت
اس�تعمل   یعاقب ب�الحبس م�دة ال تج�اوز س�نتین وبغرام�ة ال تزی�د ع�ن مائ�ة جنی�ھ ك�ل م�ن            -: ٣٧٥ مادة - ٥

االعت�داء أو ال�شروع ف�ي االعت�داء      ب أو التھدی�د أو ت�دابیر غی�ر م�شروعة ف�ي     القوة أو العنف أو اإلرھ�ا 
ح�ق الغی�ر ف�ي أن ی�ستخدم أو یمتن�ع      :  ثانی�اً  . حق الغیر ف�ي العم�ل  :  أوًال . على حق من الحقوق اآلتیة

ویطبق حك�م ھ�ذه    . حق الغیر في أن یشترك في جمعیة من الجمعیات:  ثالثا . عن استخدام شخص آخر
غیر المشروعة مع زوج الشخص المقصود  ولو استعملت القوة أو العنف أو اإلرھاب أو التدابیرالمادة 

تتب�ع ال�شخص   :  أوال . وتع�د م�ن الت�دابیر الغی�ر م�شروعة األفع�ال اآلتی�ة عل�ى األخ�ص          . أو م�ع أوالده 
قرب التھدی�د ب�القرب م�ن منزل�ھ أو ب�ال      المقصود بطریقة مستمرة في غ�دوه ورواح�ھ أو الوق�وف موق�ف    

منعھ من مزاولة عملھ بإخفاء أدوات�ھ أو مالب�سھ أو أي   :  ثانیا . من أي مكان أخر یقطنھ أو یشتغل فیھ
ویعاقب بنفس العقوبة السالف ذكرھ�ا ك�ل م�ن یح�رض      . یستعملھ أو بأي طریقة أخرى شخص أخر مما

  . جریمة من الجرائم المنصوص علیھا في ھذه المادة الغیر بأیة طریقة على ارتكاب
ع�ن   مع عدم اإلخالل بأیة عقوبة أشد واردة في نص آخر ، یعاقب بالحبس مدة ال تقل -:  مكررًا٣٧٥مادة 

ل��ھ ب��العنف أو  س��نة ك��ل م��ن ق��ام بنف��سھ أو بواس��طة غی��ره باس��تعراض الق��وة أم��ام ش��خص أو التل��ویح  
تھدی�د ب�االفتراء   أص�ولھ أو فروع�ھ أو ال   بتھدیده باستخدام القوة أو بالعنف معھ أو مع زوجھ أو أحد من
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  .) ١( العقوباتمن قانون

وكما هي العادة عند سكوت المشرع عن تعريف مصطلح معين تصدي له الفقه لتعريفه ، 

  :النظرية التقليدية : النظرية األولى : فتصدي الفقهاء لتعريف العنف في إطار نظريتين 

فالعنف هو .. وهي تشير في تعريفها للعنف إلى المعنى الراسخ في ضمير الجماعة 

والقوى الطبيعية ال تشير فقط .. سان للقوى الطبيعية للتغلب على مقاومة الغير ممارسة اإلن

ة التي يمكن كيإلى الطاقة الجسدية إنما أيضا إلى الحيوانات والطاقات األخرى الميكاني

استخدامها والسيطرة عليها ، ومثال ذلك اإليذاء باستخدام القوى الكهربائية أو بتوجيه 

  . أو التي يمكن السيطرة عليها الحيوانات المستأنسة 

ومن أجل ذلك فإن العنف . وفي محيط الفقه التقليدي يفرق بين العنف المادي والمعنوي 

المادي في نظرهم يتفق واإلكراه المادي والذي يشير إلى العنف الحادث عن طريق قوى 

. ق التهديد أما اإلكراه المعنوي فهو يشير إلى العنف الحادث عن طري. مادية أو طبيعية 

  ة وبين العنف النسبي أو التهديدكما فرق البعض بين العنف المطلق والذي يعدم اإلرادة كلي

ـ     :فهي النظرية الحديثة    : أما النظرية الثانية     ى أسـاس أن المـشرع    تقوم هذه النظرية عل

ومن . ة  نما أراد حماية الحرية المعنوية لألفراد والمتمثلة في حرية اإلراد         بتجريمه العنف إ  

نظـر   من وجهة ال   فالعنف.  إلرادة الغير    اً أو إكراه  تحقق ضغطاً أجل ذلك تعتد بأي وسيلة      

رادة المجنـي   ة الجاني على إ   رادهو تنازع أو صراع بين إرادتين ومحاولة تغليب إ        . هذه  

                                                                                                                                        
ب�التعرض لحرم�ة حیات�ھ أو حی�اة أي م�نھم الخاص�ة وذل�ك لتروی�ع          علیھ أو على أحد منھم بما یشینھ أو

 تخویف�ھ بإلح�اق األذى ب�ھ ب�دنیا أو معنوی�ا أو ھت�ك عرض�ھ أو س�لب مال�ھ أو تح�صیل           المجن�ي علی�ھ أو  
ب�أمر ال یلزم�ھ ب�ھ الق�انون      لقی�ام منفعة منھ أو التأثیر في إرادتھ لفرض السطوة علیھ أو إلرغامھ عل�ى ا 

الق�وانین أو الل�وائح أو مقاوم�ة تنفی�ذ األحك�ام أو       أو لحملھ على االمتن�اع ع�ن عم�ل م�شروع أو لتعطی�ل     
إلق�اء   القضائیة أو القانونیة واجبة التنفیذ متى كان من شأن ذلك الفعل أو التھدی�د  األوامر أو اإلجراءات

تع��ریض حیات��ھ أو س��المتھ   أمن��ھ أو س��كینتھ أو طمأنینت��ھ أوالرع�ب ف��ي نف��س المجن��ي علی��ھ أو لتك��دیر 
الم�ساس بحریت�ھ الشخ�صیة أو ش�رفھ أو      للخطر أو إلح�اق ال�ضرر ب�شيء م�ن ممتلكات�ھ أو م�صلحتھ أو      

 وتكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن سنتین إذا وقع الفعل أو التھدید م�ن  . اعتباره أو بسالمة إرادتھ
ع�صا أو أي ج�سم    اب حیوان یثیر الذعر أو بحمل س�الح أو آل�ة ح�ادة أو   شخصین فأكثر أو وقع باصطح

مخ�درة أو منوم�ة أو أي م�ادة أخ�رى      أو أداة كھربائیة أو م�ادة حارق�ة أو كاوی�ة أو غازی�ة أو    = =صلب
أو التھدی�د   وتكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن سنتین وال تجاوز خمس سنین إذا وق�ع الفع�ل   . ضارة

ویق��ضى ف��ي جمی��ع األح��وال بوض��ع  . ى م��ن یبل��غ ثم��اني ع��شرة س��نة میالدی��ة كامل��ةعل�ى أنث��ى أو عل�� 
  لمدة العقوبة المحكوم بھا علیھ المحكوم علیھ تحت مراقبة الشرطة مدة مساویة

 دار الجامع��ة – العن��ف داخ��ل األس��رة ب��ین الوقای��ة والتج��ریم والعق��اب   –أب��و الوف��ا محم��د أب��و الوف��ا  /  د- ١
   .٨ ص–م ٢٠٠٠الجدیدة 
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وإنما تركز على   ،   دون أن تركز على الوسيلة       تأخذ بالضغط واإلكراه اإلرادي   هي  ف. عليه  

  . ف معينلتي تتمثل في إجبار إرادة الغير بوسائل معينة على إتيان تصرالنتيجة ا

وهذه النظرية كان لها السيادة والسيطرة في الفقه الجنائي المعاصر ، ومع ذلك أخذ عليهـا                

أنها تأخذ العنف بمعنى إكراه اإلرادة مع أن جميع الجرائم ترتكب ضد إرادة المجني عليه ،                

انتفاء العنف عن بعض الجرائم استناداً إلى ارتكابها برضاء المجني األمر الذي يترتب عليه 

في حين يتوافر العنف رغم انتفائه , عليه ، كالقتل والجرح ، مع أنها جرائم عنف منذ القدم            

كلية على سند من القول بتوافر التحايل والخداع كالسرقة التي تحصل مـن صـغير عـن                

  .) ١ (اه ، إذ تعد سرقة بإكراه ، وهو ما لم يقل به أحدطريق التحايل عليه لتسليم المال برض

د الطاقـة أو القـوى       تجسي :  وعلى ضوء النظريتين السابقتين عرف البعض العنف بأنه         

فهو إذن صفة لسلوك إنساني يتحقـق  . ضرار المادي بشخص آخر أو بشيء  المادية في اإل  

ف في مضمونه على القوة الماديـة  ويقوم العن.  الضارة ةعن طريق القوى أو الطاقة المادي 

وقدر الطاقة أو القوة المادية ال يهم في تحديد مفهوم العنف بقدر ما يهم الضرر               . الجسدية  

فمن الممكن أن يتوافر العنف بقدر بسيط من الطاقة العـضلية           . المادي والجسدي المتحقق    

  .   )٢(للجسم كالضغط على الزناد مثال 

 وغيـر مطـابق     غير مشروع خدام الضغط والقسوة استخداماً     استكما عرفه البعض بأنه      

المـساس بـسالمة    : عرفه البعض بأنه     ، و  )٣(للقانون بهدف التأثير على الشخص وقهره       

   )٤(بل كان في صورة تعد وإيذاء، الجسم ولو لم يكن جسيما 

 القـدرة ،  هو االستعمال المتعمد للقوة المادية أو     : )٥(تعريف منظمة الصحة العالمية للعنف    

سواء بالتهديد أو االستعمال الفعلي لها من قبل الشخص ضد نفسه أو ضد شخص آخـر أو              

ضد مجموعة أو مجتمع ، بحيث يؤدي إلى حدوث أو رجحان احتمال حـدوث إصـابة أو                 

  .موت أو إصابة نفسية أو سوء النماء أو الحرمان 

                                                 
 كلی�ة الحق�وق   – من�شور بمجل�ة الق�انون واالقت�صاد        – بح�ث بعن�وان إج�رام العن�ف          –مأمون سالمة   /  د - ١

   .٢٧٠ ، ٢٦٥م ص١٩٧٤ ٢ العدد ٤٤س –جامعة القاھرة 
   .٢٧١ ص - مرجع سابق –مأمون سالمة /  د - ٢
ت وزارة الشئون  دراسة میدانیة على مستوى المملكة العربیة السعودیة من مطبوعا       – العنف األسري    - ٣

  .  ١٢صم ٢٠٠٥/ھ ١٤٢٦االجتماعیة بالمملكة العربیة السعودیة 
دار النھ����ضة العربی����ة  "  الق����سم الخ����اص  –ش����رح ق����انون العقوب����ات  " محم����ود نجی����ب ح����سني  /  د- ٤

  .٥٩٩ص١٩٨٦
  .١٠م ص٢٠٠٥ مطبوعات المجلس الوطني لشئون األسرة منظمة الصحة العالمیة – الصحة والعنف - ٥
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لمظاهر العديـدة للـسلوك     ومن المالحظ أن تعريف منظمة الصحة العالمية للعنف يشمل ا         

   . للقوة أو التهديد باستعمالها يحيث يشمل االستعمال الفعل، العنيف وعواقبه 

  : كما يقسم هذا التعريف العنف بحسب من يقوم به إلى ثالث فئات وهي 

  العنف الموجه للذات : األولى 

ف العـائلي أو    العن: العنف بين األشخاص وينقسم إلى مجموعتين فرعيتين وهما         : الثانية  

  األسري وهو موضوع بحثنا ، والعنف المجتمعي ويكون خارج نظام األسرة أو العائلة 

 معينـة  وهو الذي يتم بين مجموعات من الناس لتحقيق أغراض   : العنف الجماعي   : الثالثة  

  ويأخذ أشكاالً مختلفة   

  تعريف األسرة: ثانياً 

  قيده :  وإساراًيقال أسر فالن أسراً: ي القيد يعنمشتقة من الفعل أسر ، و: األسرة اللغة -١

أحكـم  : شدة الخلق ، يقال شد اهللا أسره    : واألسر  . حتبس فهو أسر    ا: ، وأسر البول أسراً     

 ، واألسرة عة يربطها أمر مشترك   واألسرة الجما .  ، واألسرة أهل الرجل وعشيرته       )١(خلقه

ع الحصينة ، فأعضاء األسرة يشد بعضهم        كذلك القوة والشدة ، ولذلك تفسر بأنها الدر        يتعن

   .)٢(عض ، ويعتبر كل منهم درعاً لآلخرأسر ب

  : تعريف األسرة في الفقه اإلسالمي -٢

إن تحديد المقصود باألسرة في الفقه اإلسالمي ليس باألمر السهل واليسير مع أن مـدلول               

   :)٣(إلى أمريناألسرة بالمفهوم البسيط معروف لدى جميع الناس وترجع تلك الصعوبة 

ألسرة أو ما يعادله تماماً     اخلو القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة من اصطالح         : األول  

  .، ولعل لفظ األهل الذي ورد ذكره فيهما هو أنسب األلفاظ للداللة على معنى األسرة 

  .سعة معنى المصطلح وغموضه : الثاني 

رة وتحديد المقصود منها من خالل نظرة        وضع تعريف لألس   ةولكن هذا ال يمنع من محاول     

 والحفدة ِذكْر األزواج والبنين     قد جاء في كتاب اهللا    ف. الشريعة اإلسالمية إلى مفهوم األسرة      

                                                 
   ١٦ ص ١٩٩٤ بیروت – دار الكتب العلمیة –ر الصحاح لإلمام الرازي  مختا- ١
 – ، ت��اج الع��روس   ٢٠ ص٤ الطبع��ة األول��ى ج��ـ   – دار ص��ادر بی��روت  – ل��سان الع��رب الب��ن منظ��ور   - ٢

   .٥١ ص– ١٠ دار الھدایة جـ –الحسیني مرتضى محمد الزبیدي 
 جامع��ة النج��اح – رس��الة ماج��ستیر –  عوام��ل االس��تقرار األس��ري ف��ي اإلس��الم –رش��ا ب��سام زرق��ة /  د - ٣

   .٨ ص –م ٢٠١٠ فلسطین – نابلس –الوطنیة 
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لَكُم ِمن َأزواِجكُم  جعَل لَكُم من َأنفُِسكُم َأزواجاً وجعَل ﴿ واهللا:  األسرة، قوله تعالى ، بمعنى

زرة وفَدحِنينَ  واِتببون ﴾    قَكُم ِمن الطَّيكْفُـرـم يِت اللَّـِه همِبِنعو ْؤِمنُوناِطِل ي١(َأفَِبالب(  . 

﴿ ِمن خَلَقَكُم الَِّذي كُمبا راتَّقُو ا النَّاسهآ َأيا يمثَّ ِمنْهبا وهجوا زخَلَقَ ِمنْهٍة واِحداالً  نَّفٍْس وِرج

ِنسا وركَِثينلُوآءتَس ا اَهللا الَِّذياتَّقُوو ـام   آءحاَألرـا﴾   . ِبـه وبِقير كُملَـيع اَهللا كَـان ٢(ِإن(. 

من األب  ة في المجتمع تتكوناحيللمؤسسة اجتماعية أو خلية أساسية عبارة عن : فاألسرة 

   . يحيط بهم تيارات مختلفة.. واألم واألوالد أو الزوج والزوجة فقط 

ويطلق فـي   يتطور عبر الزمان ويتأثر بالمكان ،بأنه  األسرة مفهوم كما عرف البعض    

المتزوجين الذين يقيمون  اإلسالم على الجماعة المكونة من الزوج والزوجة وأوالدهما غير

 المسلمة ، فال بد ألفرادها من أن األسرة :  بقولنااألسرةمعاً في مسكن واحد ، وعندما نقيد 

   .)٣(وسلوكهم من الملتزمين بأحكام اإلسالم ي أفكارهم وعواطفهميكونوا ف

التي تكون العالقة فيها    الوحدة األولى للمجتمع ، وأولى مؤسساته       : كما عرفها البعض بأنها     

في الغالب مباشرة ، ويتم داخلها تنشئة الفرد اجتماعياً ، ويكتسب فيها الكثير من معارفـه                

   .)٤(جاهاته في الحياة ، ويجد فيها أمنه وسكنه ومهاراته وميوله وعواطفه وات

يختلف مفهوم األسرة في القانون بحسب الزاويـة التـي          : تعريف األسرة في القانون      -٣

    .)٥(حسب الموضوع الذي ينظمه القانونينظر منها إلى األسرة وب

فـراد  مجموعة مـن األ   : فعلى سبيل المثال يعرف قانون الضمان االجتماعي األسرة بأنها          

مكونة من زوج وزوجة وأوالد في محل إقامة واحد ، أو بعض أفراد هذه المجموعـة إذا                 

   .)٦( واحدة ، ولو تباعدت محل إقامتهمكانوا في معيشة

                                                 
   .٧٢ اآلیة – سورة النحل - ١
   .١  سورة النساء اآلیة - ٢
  . ٣٥م ص ١٩٨٦ـ اإلسكندریة ـ  -األسرة والحیاة العائلیة - سناء الخولي/  د - ٣
م ١٩٨٩/ ھ�ـ  ١٤٠٩ األردن –الة الحدیث�ة   مكتب�ة الرس�  – نظ�ام األس�رة ف�ي اإلس�الم     –محمد عقلة  /  د   - ٤

   .١٨الطبعة الثانیة ص
 ٢٠٠٧ ل��سنة ٢٦ وعل��ى س��بیل المث��ال ت��نص الم��ادة األول��ى م��ن المرس��وم الت��شریعي ال��سوري رق��م         - ٥

المجموع�ة  (الخامس باألحوال المدنیة إن المقصود باألس�رة ف�ي تطبی�ق أحك�ام ھ�ذا المرس�وم الت�شریعي           
، كم��ا ع��رف ق��انون الت��أمین االجتم��اعي عل��ى ال��سودانیین الع��املین       ) الدالمؤلف��ة م��ن األب واألم واألو 

ذك��ور "بأنھ��ا ال��زوج والزوج��ة واألوالد   : (م األس��رة ف��ي الم��ادة الثانی��ة   ١٩٩٧بالخ��ارج ال��صادر ع��ام   
 )   والوالدین واإلخوة واألخوات ، أو الورثة الشرعیة " وإناث

 ال��صادر –م ٢٠١٠ ل��سنة ١٣٧اعي الم��صري رق��م   راج��ع الم��ادة الثانی��ة م��ن ق��انون ال��ضمان االجتم��    - ٦
 ل��سنة  ١٢٦ م��ن ق��انون الرعای��ة االجتماعی��ة العراق��ي رق��م       ١ / ٩م ، م��ادة  ٢٠١٠ / ٦ / ٢٧بت��اریخ  
  . المعدل ١٩٨٠
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ف�ي بع�ض    فطبقاً لقانون الضمان االجتماعي نجد أن األسرة ذات مفهوم ضيق ثم يزداد ضيقاً              

 )١(يين للعقارات المبنية واألراضي الفضاء القوانين األخرى كقانون تنظيم تملك غير المصر

حيث يقتصر مفهوم األسرة وفقاً له على الـزوج والزوجـة           . ، وقوانين الملكية الزراعية     

واألود القصر ، ثم نجده يتسع في قوانين األحوال الشخصية والمواريث ليـشمل الـزوج               

وي األرحام حيـث     واألقارب من العصبات وذ    – قصر وبالغين    –والزوجة وجميع األوالد    

   . )٢(رتبت لهم هذه القوانين العديد من الحقوق والواجبات بحسب درجة القرابة 

رابطة اجتماعية وقانونية : أما في نطاق الموضوع الذي نعالجه فيمكن تعريف األسرة بأنها 

 إن  –مستمدة من الشريعة الدينية السائدة في المجتمع ، تجمع بين الزوج والزوجة واألوالد              

 وقد يتسع مفهوم األسرة ليشمل األبناء المتزوجين واألحفاد ، وبعض األقارب من             –وجدوا  

   . )٣(أصول أو فروع أحد الزوجين 

قانون الحمايـة مـن     ومن القوانين التي عرفت المقصود باألسرة في نطاق هذا الموضوع           

تـاريخ  ور فـي الجريـدة الرسـمية ب   م والمنش٢٠٠٨ لسنة ٦ األردني رقم العنف األسري 

لغايات هذا القانون يقصد بأفراد : " م حيث نص في المادة الثالثة منه على أن ١٦/٦/٢٠٠٨

   :  األسرة

 ٠الزوج والزوجة بعقد زواج شرعي وأبناؤهم وأحفادهم   -أ

 ٠حد الزوجين من زواج شرعي آخر  أبناء أ-ب

 ٠والد ووالدة أي من الزوجين   -ج

 ٠ن  اإلخوة واألخوات ألي من الزوجي-د

 الشخص المشمول بحضانة أسرة بديلة ممن لم يتم الثامنة عشرة مـن عمـره وفقـا                 -هـ

ــذ  ــشريع نافــــــــ ــام أي تــــــــ     " .  ألحكــــــــ

البنـد الـسادس   الفقرة الثالثة من عرف األسرة في فقد  اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان    أما

 :عشر منه بأنها

                                                 
م الخ��اص بتنظ��یم تمل��ك غی��ر الم��صریین للعق��ارات المبنی��ة ١٩٩٦ ل��سنة ٢٣٠ حی��ث ن��ص الق��انون رق��م - ١

 ".ویقصد باألسرة األزواج واألبناء القصر" ........ واألراضي الفضاء في مادتھ الثانیة 
  .٣١ ص – مرجع سابق –بھاء رزیقي /  د - ٢
 ٦ص-م ٢٠٠٤ الع�دد األول  –المركز القومي للبحوث االجتماعی�ة والجنائی�ة        - المجلة الجنائیة القومیة     - ٣

.  
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   .)١( »حماية المجتمع والدولةالوحدة الطبيعية األساسية للمجتمع، ولها حق التمتع ب«

 غير مانع، فهو لم يحدد على وجـه الدقـة           وقد اعترض على هذا التعريف على أساس أنه       

الدولة ، فهناك الكثير من الوحدات      طبيعة هذه الوحدة التي يحق لها التمتع بحماية المجتمع و         

  .االجتماعية التي ينطبق عليها هذا التعريف كبعض التجمعات والمنظمات

 هذا إضافة إلى إهمال التعريف األركان األساسية التي تتكـون منهـا األسـرة وكيفيـة             *

  .نشوءها

كل : وبعد أن ذكرت مفهوم العنف ومفهوم األسرة يمكن تعريف مفهوم العنف األسري بأنه          

أو فعل يصدر من أحد أفراد األسرة نحو فرد آخر من ذات األسرة بهـدف إلحـاق األذى                  

  .معنوي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الضرر المادي أو ال

ويتميز هذا التعريف باتساعه حيث يدخل فيه كثير من السلوكيات والممارسات التي تمارس             

عنف الجنسي والنفسي والعاطفي وإساءة المعاملة    الإذ يدخل فيه العنف البدني و     داخل األسرة   

 تعريف هذا العنف بـشكل      إال أن هذا المفهوم يضيق بشكل كبير عندما نحاول        . واإلهمال  

أحد أعضاء األسرة ضد عضو آخـر بقـصد         أي عمل يرتكبه    : جنائي حيث يقتصر على     

  .)٢(إصابة بدنية يعاقب عليها القانونإلحاق أذى مباشر أو 

  

  

  

  

  

  المطلب الثاني

  أنواع العنف األسري

ـ                   د العنف قد يكون واقعاً من الزوج على الزوجة أو من الزوجة على الـزوج أو مـن أح

هذا العنف الواقع مـن أحـد       . آخر  األبوين على األبناء أو العكس أو من أحد األبناء على           

  .األطراف السابقة على طرف آخر قد يكون عنفاً مادياً وقد يكون عنفاً معنوياً 

                                                 
 .م ١٩٤٨ دیسمبر ١٠  راجع نصوص اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والصادر في - ١
 – إصدارات مؤسسة الملك خال�د الخیری�ة   – العنف األسري خالل مراحل الحیاة      - جبرین على الجبرین     - ٢

   . ٢٧ص
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  :لذا قسمت هذا المطلب إلى فرعين 

  .العنف المادي : الفرع األول 

  .العنف المعنوي : الفرع الثاني 

  ألولالفرع ا

  :العنف المادي 

إن تعريف العنف المادي األسري يختلف باختالف المجتمعات وكيفية نظرتها إلى أسـاليب             

العقاب المقبولة ، ومدى تسامحها في استخدام الضرب ، فمثالً الدول األوروبية والواليـات    

. دي  المتحدة األمريكية تعتبر الضرب بأي شكل من األشكال داخالً في مدلول العنف المـا             

ج عنه أذى أو إصابة بدنية بشكل أي فعل ينت" لذلك فالعنف المادي األسري يقصد به عندهم 

  .)١("مد ألحد أفراد األسرة من قبل فرد آخر من ذات األسرة عتم

  

فالضرب للتأديـب والتهـذيب     ،  أما في البالد اإلسالمية كمصر والمملكة العربية السعودية         

لذلك عـرف الـبعض     ،  ها إن شاء اهللا تعالى      في موضع مباح بشروط معينة سوف نذكرها      

أي فعل يصدر من أحد أفراد األسرة بقصد إلحـاق األذى أو            :  بأنه   العنف المادي األسري  

ـ            اوز المـألوف مـن التربيـة       الضرر ، أو إصابة اآلخرين من أفراد األسرة وبـشكل يج

لعنف المادي قوى صور اتل وهو أقفيدخل في مفهوم العنف المادي األسري ال   .  )٢(والتهذيب

ـ   ،نه قديم قدم اإلنساناألسري وأقدمها حيث إ    ة  فأول جريمة عرفتها البشرية كانـت جريم

  .خاه هابيلعنف أسري حيث قتل قابيل أ

كما أن هذه الصورة من صور العنف األسري كانت موجودة ومشهورة عند العـرب فـي                

ألمر الذي حرمته الشريعة اإلسالمية     الجاهلية حيث كانوا يوأدون بناتهم مخافة العار وهو ا        

  .)٣( وإذا الموؤدة سئلت بأي ذنب قتلت   :قال تعالى 

كما يدخل في مدلول العنف المادي الضرب سواء كان باليد أو بالعصي أو باآلالت الحـادة            

أو غير ذلك ، أو التشاجر باأليدي أو تحطيم أثاث المنزل أو تمزيق المالبس أو الدفع كدفع                 

   .) ١(ى عليهالمعتد

                                                 
   .٤٥ ص- مرجع سابق  –جبریین علي الجبریین /  د- ١
  .٤٦  نفس المرجع السابق ص- ٢
   .٩ ، ٨ سورة التكویر اآلیة - ٣



 - ١٣٥ -

  

أن الضرب كصورة من صور العنف المادي البد أن يكون على قدر مـن الجـسامة                 غير

 مـن   حتى يعد عنفاً ، ذلك أن الضرب إذا كان ضرباً خفيفاً للتأديب والتهذيب وكان واقعـاً               

  .الزوج أو األب ال يعد عنفاً 

  

   .)٢(تهم العقلية والجسميةراكما يعد عنفاً مادياً تشغيل األطفال في أعمال ال تتفق مع قد

صورة من صور العنـف المـادي األسـري ،         ) العنف الجنسي (كما يعد االعتداء الجنسي     

ويقصد به االتصال الجنسي الذي يقع بين بالغ وطفل داخل نطاق األسرة بهـدف إرضـاء                

 وهذا االعتداء يعتبـر قـتالً       ي ذلك القوة والسيطرة على الطفل ،      رغبات األول مستخدماً ف   

  . ألن المعتدي في هذه الحالة هو المفترض فيه حماية الطفل ،روح الصغيرل

  

صورة من صور اإلساءة إلى الطفـل تتميـز بالنـشاط           : ويعرف البعض هذا العنف بأنه      

الجنسي ، وهذه الصورة قد تأخذ شكل االعتداء الجنسي على المحارم ، ويقـوم باالعتـداء      

اب والمعابثة الجنسية ، وصور الـسلوك الـشهوي   أحد أفراد األسرة من الكبار ، واالغتص    

   . )٣(األخرى التي يمكن أن تمارس بين شخص بالغ وآخر داخل نطاق األسرة 

كشف األعضاء التناسـلية ،  :  صور العنف الجنسي ضد الصغير في الصور التالية  وتتمثل

فـالم  وإزالة المالبس والثياب عن الصغير ، ومالمسة أعضائه ، أو تعريضه لـصور وأ             

    .)٤(جنسية ، وأعمال مشينة غير أخالقية كهتك العرض

         

  الفرع الثاني

  العنف المعنوي

ففيها تتكـون   . إن األسرة تعتبر هي المؤسسة النفسية واالجتماعية األولى بالنسبة للطفل            

شخصيته ويوجه سلوكه ، ويؤثر الوالدان على أطفالهم بما يتبنوه من أساليب معاملة وتنشئة         

                                                                                                                                        
"  ج�رائم االعت�داء عل�ى األش�خاص       –ت القسم الخاص    شرح قانون العقوبا  " أحمد حسني أحمد طھ     /  د - ١

   . ١٥٨بدون دار نشر أو سنة طبع ص
٢ -                        http://quedu.gov.sa/vb/archive/index.php/t-٤٢-html       
   .٥٩٠دار النھضة العربیة ص" معجم علم النفس والطب النفسي  " جابر عبدالحمید وآخرون/  د- ٣
   .١٥٧ ص–عالم الكتب " سیكلوجیة العنف ضد األطفال"زینب العایش /عبد العزیز موسى ، د/  د- ٤
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، فالطفل يتلقى عن والديه القيم االجتماعية واألخالقية التي تستقر في أعماقـه وتالزمـه               

  . طوال حياته مما يكون له أكبر األثر في بناء شخصيته ونماء ملكاته النفسية 

فإذا كانت األسرة تقوم بدورها التعليمي والتهذيب على أسس تربوية سليمة فإن ذلك يكـون          

 بين أفرادها العنف فإن     ، أما إذا أصابها الخلل وساد     ئها المسلك القويم    راغباً إلى سلوك أبنا   

   .)١(ذلك قد يكون دافعاً إلى سلوك األبناء سبيل الجريمة 

أن تحدثت على العنف المادي ، أما العنف المعنوي فهو ذلك العنـف الـذي ال                قد سبق    و

 والسب وتحميل الطفل بالـذنب      ومن أمثلته التهديد والتوبيخ   ،  يترك أثراً على جسم اإلنسان      

وهو برئ أو التحقير أمام اآلخرين ، ورغم أن الكلمات ال تترك ندوباً أو حروق أو كدمات                 

إال أنها تترك أثراً بالغاً يفوق جميع هذه اآلثار ، إذ أنها تصل إلى العقول والقلوب وتـدمر                  

يته وتفاعله داخـل    العواطف وتقتل الحب وتشوه نظرة الفرد إلى نفسه ، وتؤثر على شخص           

  .) ٢ (األسرة إلى حد كبير

كما يعد اإلهمال صورة من صور العنف المعنوي األسري ويتضمن اإلهمال أشكاالً متعددة             

من سوء المعاملة مثل الحرمان العاطفي والحرمان من التعليم ، ونقص التغذية المرتبطـة              

ال عناية لفترة طويلة مـن      ، وترك الطفل ب   بسالمة الجسم وسوء الرعاية الصحية والطبية       

وعدم إلحاقه بالمدرسة عند بلوغ السن      الوقت أو طرده من المنزل وعدم السماح له بالعودة          

   . )٣(اإللزامية 

كما أن انعدام العاطفة بين اآلباء واألبناء يعتبر صورة من صور العنف المعنوي فالصغير              

لزمن شعوراً بالكراهية والعداوة نحو     الذي ال يلقى عطفاً من والديه قد ينمو لديه مع مرور ا           

والديه أو أحدهما ، وفي لحظة معينة قد ينعكس هذا الشعور خارج العائلـة نحـو العـالم                  

  .)٤(الخارجي ، فيندمج الحدث في أنواع من السلوك التي ال يقرها المجتمع 

                                                 
   .١٩٦ص-بدون دار نشر أو سنة طبع " مذكرات في علم اإلجرام  " أحمد حسني طھ /  د - ١
   .  ٦٧ ص-ع سابق  مرج–جبرین علي الجبرین /  د -٢
 الطبع��ة –دار النھ��ضة العربی��ة " النظری�ة العام��ة والتطبیق��ات  "  عل��م اإلج��رام –أحم�د ع��وض ب��الل  /  د -٣

   . ١٦٢ المرجع السابق ص–رشاد علي موسى /  ، د ٣٧٤األولى  ص
لعربی�ة  دار النھ�ضة ا " أصول علمي اإلجرام والعقاب " آمال عبد الرحیم عثمان / یسر أنور علي ، د /  د - ٤

  . ٢٩٠ص
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ف يـشعر   فال شك أن الـصغير سـو      ،  كما يعد عنفاً معنوياً أسرياً عدم العدالة بين األبناء          

 )١(ا أو إعجابهما  مى حب أبويه أو عطفه    بالغيرة والحقد إذا استحوذ أحد إخوته دون غيره عل        

، كما أن النتيجة في جميع األحوال لن تكون في مصلحة     مما ينعكس على سلوكه المستقبلي      

فالصغير المدلل أو صاحب الحظوة الذي ال يرد له طلب سوف يصدم فـي أول               ،  الجميع  

، إذ لن يجد ما تعود عليه ، واآلخر الذي يعامـل بقـسوة              ومتكافئ مع غيره    تعامل حقيقي   

سوف يحس بالظلم واالضطهاد واالغتراب داخل األسرة ، وسيكبت ذلك في نفسه إلـى أن               

  . )٢(ينفجر هذا الكبت بصورة غير سليمة ويكون دافعاً لالنحراف 

لعنف المادي المتطرف من الزوج قبل      كما يعد عنفاً معنوياً أسرياً بالنسبة لألوالد استخدام ا        

  .الزوجة أو العكس في حضور األبناء 

وال يقتصر العنف المعنوي بمعناه السابق على العالقة بين الوالدين واألبناء بل يشمل كذلك              

  .         العالقة بين الزوج والزوجة أو األبناء بعضهم ببعض 

  

                                                 
   . ١٦٣دار النھضة العربیة ص" مبادئ علم اإلجرام وعلم العقاب " فوزیة عبد الستار /  د- ١
   . ٤٣٠ ص– مرجع سابق –بھاء رزیقي على /  د- ٢
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  المبحث الثاني

  الوضعي من العنف األسري موقف الفقه اإلسالمي والقانون 

 األسري حري بي أن     قبل أن أتكلم عن موقف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي من العنف          

ثم بعد ذلك أتحدث عن موقـف الفقـه اإلسـالمي           ما هي حقوق األبناء في اإلسالم ،        أبين  

   .والقانون الوضعي من العنف األسري 

  :ة ثالث مطالب لىذا فإن قسمت هذا المبحث إل                 

  .حقوق األبناء في اإلسالم   :ولالمطلب األ

  .موقف الفقه اإلسالمي من العنف األسري  : المطلب الثاني

 .من العنف األسريالوضعي موقف القانون  : المطلب الثالث

  

  المطلب األول

  حقوق األسرة في اإلسالم

ذه الحقـوق للـزوجين أو      أعطى اإلسالم لألسرة مجموعة كبيرة من الحقوق سواء كانت ه         

  .لألبناء أو لآلباء 

وسوف أتحدث أوالً عن حقوق الزوجين ثم بعد ذلك أتحدث عن حقوق األبناء ثـم حقـوق                 

  .اآلباء 

  حقوق الزوجين : أوالً 

توجد مجموعة من الحقوق للزوج على زوجته ، وللزوجة على زوجها ، وهذه الحقوق التي 

  .ى الطرف اآلخرألحد األطراف هما بمثابة واجبات عل

   حقوق الزوج -أ 

هناك مجموعة من الواجبات التي تقع على عاتق الزوجة لزوجها كي يحيا الزوجان حيـاة               

  . من هذه الواجبات )١(" أال إن لكم على نسائكم حقا : "  يقولطيبة كريمة والرسول 

مـا  فيجب على الزوجة أن تطيـع زوجهـا في        : أول هذه الواجبات هو واجب الطاعة        -١

ال طاعـة لمخلـوق فـي    " : : يأمرها به إال أن يكون ذلك معصية عمال بقول الرسول      

                                                 
   .١١٦٣ حدیث رقم ٤٦٧ ص٣ج بیروت – دار إحیاء التراث العربي – سنن الترمذي - ١
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 7 ، أما في غير المعاصي فيجب على الزوجة أن تطيـع زوجهـا ،            )١(" معصية الخالق   

8   بعضهم علـى     '  فضل % $  # "الرجال * + , - 

ــشوذهن 9 8 76 5 4 3 2 1 0 ./  نــ

 A B C D E GF H ?@ < واهجروهن في    ;

I  ًكان علياً كبيرا  )وقد جعل اإلسالم قوامة الرجال في األسرة قوامة رحيمة قائمـة         )٢ ، 

   .)٣(على الحفظ والصيانة والرعاية والحماية 

مـن حـق    : "  عدم جواز خروج الزوجة من البيت إال بإذن الزوج لقول الرسـول              -٢

نتها مالئكة السماء ومالئكة    الزوج على الزوجة أال تخرج من بيتها إال بإذنه ، فإن فعلت لع            

 ، كما يجب عليها عدم اإلذن بالدخول إلى البيـت           )٤(" الرحمة ومالئكة العذاب حتى ترجع      

ة أن تصوم وزوجها شاهد إال بإذنه ، وال أال يحل للمر  : " لمن يكره الزوج دخوله لقوله      

   .)٥(" إال بإذنه وهو شاهد تأذن في بيته 

إذا دعا الرجل : "  أن تجيبه إذا دعاها إلى فراشه لقوله      ومن حق الزوج على زوجته     -٣

كما يجب   .)٦("كة حتى تصبح    امرأته إلى فراشه فلم تأته ، فبات غضبان عليها لعنتها المالئ          

تحفظه في ماله وعرضه حال وجوده وغيبته ، وأن تنتقل معه حيث يـشاء قـال                عليها أن   

م وال تضاروهن لتضيقوا عليهن ، وإن كـن  اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدك        :تعالى  

أجورهن وأتمروا  9 أوالت حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ، فإن أرضعن لكم     

  . )٧( بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى 

فـاألمير علـى    ،   وكلكم مسئول عن رعيته      كلكم راع    "  رعاية شئون البيت قال      -٤

 ، و المرأة    همسئول عن  أهله وهو م    على يته ، والرجل راع   مسئول عن رع  هو   راع و  الناس

                                                 
   .٥٤٥ ص٦جھـ ١٤٠٩الریاض طبعة  – مكتبة الرشد – مصنف ابن أبي شیبة - ١
  ٣٤ سورة النساء أیة - ٢
المجل�ة الجنائی�ة القومی�ة ع�دد م��ارس     " معالج�ة اإلس�الم لعث�رات الحی��اة الزوجی�ة     "زین�ب رض�وان    /  د - ٣

  . وما بعدھا ١٥ ص–م المجلد الحادي واألربعون١٩٩٨
   .٣٣٢ ص١٠ج بیروت – دار اآلفاق الجدیدة – المحلى البن حزم - ٤
 ح���دیث ١٣٣ ص٧جم ١٩٩٤ھ���ـ ١٤١٤ مك���ة المكرم���ة – مكتب���ة دار الب��از  –س��نن البیھق���ي الكب���رى   - ٥

   .١٣٥٣٦رقم
    .٣٥٤١ حدیث رقم ٦٠٩ ص٢ جـ– مرجع سابق – صحیح مسلم  - ٦
   .٦ سورة الطالق اآلیة - ٧



 - ١٤٠ -

هم والعبد راع على مال سيده وهو مسئول عنه ، أال مسئولة عنهي  وبعلها بيت   علىراعية  

      .)١(" فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته

 عـن يل عند الحديث عن موقف اإلسـالم        وهو ما سوف نتناوله بالتفص    :  حق التأديب    -٥

  .سري العنف األ

  :حقوق الزوجة / ب 

. ة أأي أن هذه الواجبات هي حقوق للمـر  هناك عدة واجبات تقع على عاتق الزوج لزوجه         

  :من هذه الحقوق 

 :حق المهر  -١

 هو أول حقوق الزوجة على الزوج ، ولقد سماه القرآن الكـريم صـدقة                المهر حقيعتبر  

 وهو واجب في كل نكاح لقـول         ، )٢(     وءاتوا النساء صدقاتهن نحلة       8 7ونحلة ،   

  .)٣("ن حديد التمس ولو خاتما م "  :  لمن أراد أن يتزوجالرسول 

 : حق النفقة  -٢

وملـبس  ،  ومأكـل   ،  من مـسكن    . يحق للزوجة على زوجها عند تمام العقد النفقة كاملة          

قوله  ل)٤(وغيره ، وال شك أن تقدير النفقة للزوجة يجب أن يتوافق مع قدرات الزوج المالية 

ال يكلف اهللا    R  ST  لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما             :تعالى

   .)٥(  اهللا بعد عسر يسرا  سيجعلأتاها نفساً إال ما

وعلى المولـود    :أما الكتاب فقوله تعالى ،  استدل على وجوب النفقة بالكتاب والسنة       وقد

الذي روتـه الـسيدة      السنة فحديث الرسول     ، أما    )٦(  له رزقهن وكسوتهن بالمعروف   

 أبا سـفيان رجـل      يا رسول اهللا إن   : بنت عتبة قالت     هند   عائشة رضي اهللا تعالى عنها أن     

                                                 
   .٤٧٢٤ حدیث رقم ٨٢٠ ص -مرجع سابق – صحیح مسلم - ١
  ٤ سورة النساء أیة - ٢
  ٢٦٥ ص١ جـ–م ١٩٨٧ھـ ١٤٠٧ بیروت – دار الجیل –یئة  الدراري المض- ٣
   .٤٥٥ ص– مرجع سابق –بھاء رزیقي علي .  د - ٤
  ٧ سورة الطالق اآلیة - ٥
  ٢٣٣ سورة البقرة أیة - ٦
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فقـال  . شحيح ال يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي ولدي إال ما أخذ من ماله بغير علمه                 

" :  ١(" خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف( . 

 :روف المعاملة بالمع-٣

  : قال تعالى  يجب على الزوج أن يحسن معاشرة زوجته ويعاملها معاملة حسنة ،

 وعاشروهن بالمعروف )8 ، ويجب على الزوج أن يتذكر دائما قوله            )٢   ولهن مثل

وتعني هذه اآلية أن كل مـا يحـق          ،   )٣( الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة       

من أمور مشروعة مـن طاعـة ، وأمانـة ، وعفـة ،              للزوج طلبه وانتظاره من زوجته      

وإخالص ، وحسن معاشرة ، ومعاملة ، ومودة ، واحترام ، ومراعـاة جانـب ورعايـة                 

مصلحة ، وقضاء حاجات وعدم مشاكسة وعنف ومضارة ومضايقة وأذى وسـوء خلـق              

يما وف . )٤(يحق للزوجة طلبه وانتظاره من الزوج     .... وتكبر وتجبر ، وتكليف ما ال يطاق        

يتعلق بالدرجة التي للرجال فقد حددها الشارع بالطاعة والقـرار فـي البيـت والتأديـب                

   .)٥(المسموح به شرعا

  : حقوق األبناء : ثانيا 

لقد أعطى اإلسالم لألبناء كثير من الحقوق تقع على عاتق الوالدين وبعض هـذه الحقـوق                

  .م هذه الحقوق تتعلق بحسن معاملة األبناء والبعد عن تعنيفهم ، ومن أه

 قـال   حيثبحسن اختيار الزوجة الصالحة      أرشدنا الرسول الكريم     :اختيار األم    -١

 " :       ها ، فاظفر بـذات الـدين تربـت         تنكح المرأة ألربع لمالها وحسبها وجمالها ودين

وعـن ابـن     ،   )٧( " وأنكحوا األكفاء وأنكحوا إليهم   تخيروا لنطفكم    :"  ، ويقول    )٦("يداك

يا فالن أقل من الـدين      "  يوصي رجالً    سمعت رسول اهللا    :  عنهما قال    عمر رضي اهللا  

                                                 
 ٢٠٥٢ ص٥م الطبع�ة الثالث�ة ج�ـ    ١٩٨٧ھ�ـ  ١٤٠٧ الیمامة بی�روت  – دار ابن كثیر  – صحیح البخاري    - ١

   .٥٠٤٩حدیث رقم 
  ١٩اء آیة  سورة النس- ٢
  ٢٢٨ سورة البقرة آیة - ٣
   .١١٤مرجع سابق ، ص:  الدكتورة زینب رضوان - ٤
   .٤٥٥ ص– مرجع سابق –بھاء رزیقي علي /  د- ٥
 دار الجی�ل بی�روت   – ، الدراري الم�ضیئة   ٣٦٣٥ حدیث رقم    ٦٢٤ ص   – مرجع سابق    – صحیح مسلم    - ٦

 المكت���ب اإلس���المي بی���روت  –ي  ، الج���امع لمعم���ر ب���ن راش���د األزد ٢٥٤ ص١م ج���ـ١٩٨٧ھ���ـ ١٤٠٧
   .٣٠٤ ص١١ھـ جـ١٤٠٣

 ٧ مرج��ع س��ابق ج��ـ– ، س��نن البیھق��ي الكب��رى ٦٣٣ ص١ ج��ـ– دار الفك��ر بی��روت –  س��نن اب��ن ماج��ھ - ٧
   .١٣٥٣٦ حدیث رقم١٣٣ص
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تعش حراً ، وأقل من الذنوب يهن عليك الموت ، وانظر في أي نصاب تضع ولدك ، فإن                  

الطفـل ومـستقبله ،      حرص على نشأة      وغيرها   حاديث األ هففي هذ  ،   )١(" العرق دساس   

  .وهذا هو الحق األول 

 : اء فترة الحمل االهتمام بالجنين أثن -٢

 نقل إجماع أهل العلم على وجوب النفقة على الحامل بطالق بائن أو بخلع أو فـسخ أو                 

وجملة األمر أن الرجل إذا طلـق إمرأتـه         ( ، فقد جاء في المغنى       ) ٢(متوفى عنها زوجها  

 والسكنى  طالقاً بائناً فإما أن يكون ثالثاً ، أو بخلع أو بانت بفسخ ، وكانت حامالً فلها النفقة                

َأسِكنُوهن ِمن حيثُ سكَنتُم ِمـن وجـِدكُم وال تُـضاروهن           : بإجماع أهل العلم لقوله تعالى    

            نلَهمح نعضتَّى يح ِهنلَيٍل فََأنِْفقُوا عمُأوالِت ح كُن ِإنو ِهنلَيقُوا عيِلتُض)حتى وإن  . )٤())٣

  . )٥( ، فتجب لها النفقة صوناً لحملهاكانت المرأة ناشزاً

  :حق الطفل بأن يسمى باسم حسن  -٣

إن من حقوق الطفل مع والديه أن يسمى باسم حسن ألن هذا االسم هو الذين يميـزه بـين                   

إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبـائكم فأحـسنوا          : "  يقول   الناس ، والرسول    

والمعـدل بالقـانون     م١٩٩٦ سنة   ١٢طفل المصري رقم    بنى قانون ال  ت ، وقد    )٦("أسمائكم  

لكل طفل الحق في    ( هذا الحق إذ نص في المادة الخامسة منه على أن           م  ٢٠٠٨ لسنة   ١٢٦

أن يكون له اسم يميزه ، ويسجل هذا االسم عند الميالد في سجالت المواليد وفقا ألحكام هذا 

 أو مهانة لكرامة الطفل أو منافيـا        القانون ، وال يجوز أن يكون االسم منطويا على تحقير         

   .)٧() للعقائد الدينية 

  :الحق في النسب  -٤

                                                 
ھ�ـ  ١٤٠٣ بی�روت الطبع�ة األول�ى     – دار الكتب العلمیة     – العلل المتناھیة لعبد الرحمن بن علي الجوزي         - ١

   .٦١٣ ص٢جـ
م الطبع�ة األول�ى   ١٩٩٦/ھ١٤١٦ مكة المكرمة  – مكتبة نزار مصطفى الباز    – بدائع الفوائد البن القیم      - ٢

  .٦٢٣ ص٣ج
   . ٦  سورة الطالق من اآلیة ٣-
  . ١٨٥ ص٨ج الطبعة األولى  ھ ١٤٠٥ بیروت – دار الفكر - المغنى البن قدامة- ٤
   . ١٨٨ ص٤ج الطبعة الثانیة ھ ١٣٩٨وت بیر– دار الفكر –التاج واإلكلیل لمختصر خلیل- ٥ 
   .٣٨٠ ص٢ھـ جـ١٤٠٧ بیروت الطبعة األولى – دار الكتاب العربي – سنن الدارمي - ٦
  .م٢٠٠٨ لسنة ١٢٦والمعدل بالقانون م ١٩٩٦ لسنة ١٢ المادة الخامسة من القانون رقم - ٧
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حق الطفل في النسب من أعظم الحقوق المقررة له وأكثرها فائدة ، فثبوت نسب األطفـال                

يورث االستقرار في المجتمع ويبين الحقوق والواجبات ، ويؤكـد علـى الهـدوء              آلبائهم  

  8 7د حرم اإلسالم أن ينسب الطفل لغيـر أبيـه ،    ، وق)١(واألمان في نفس الطفل  

g  h   i  j  k  ml  n  o  p  q  r   s  

t  u   )كما نهى اإلسالم عن إنكار النسب وتوعد من يفعل ذلك بالعقـاب              )٢ ، 

 أيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه ، احتجب اهللا عنه ،              : "الشديد ، فقد قال رسول اهللا       

 ، وقد نصت على هذا الحق المادة        )٣(" ألولين واآلخرين يوم القيامة     وفضحه على رؤوس ا   

للطفل الحق في نسبه إلى والديه الـشرعيين ، والتمتـع           ( قولها  الرابعة من قانون الطفل ب    

برعايتهما ، وله الحق في إثبات نسبه الشرعي إليهما بكافة وسائل اإلثبات بما فيها الوسائل               

   .)٤()تبني ويحظر الالعلمية المشروعة

  حق النفقة  -٥

 ، كمـا    )٥(  § ¨ © ª « ¬ : تعالى   هذا الحق يجد أساسه في قوله     

  الذي روته السيدة عائـشة رضـي اهللا        يجد أساسه في السنة النبوية في حديث الرسول         

 أبا سفيان رجل شحيح ال يعطيني من        يا رسول اهللا إن   : بنت عتبة قالت     هند   تعالى عنها أن  

خذي ما يكفيـك     : "فقال  .  ويكفي ولدي إال ما أخذ من ماله بغير علمه           النفقة ما يكفيني  

  . )٦(" وولدك بالمعروف 

  :نص قانون الطفل المـصري علـى أن        ، ولقد    )٧(فنفقة الصغير حق تثبت بثبوت النسب       

وعلى الوالدين أن يوفرا الرعايا والحماية الضرورية للطفل وعلى الدولة ................. (

                                                 
  .٤٦٠ ص– مرجع سابق –بھاء رزیقي /  د - ١
  ٥ سورة األحزاب اآلیة - ٢
 ٣٧٨ ص٣ دار الفك�ر ج�ـ  – ، س�نن أب�و داود   ٤٠٣ ص٧ ج�ت – مرج�ع س�ابق   – س�نن البیھق�ي الكب�رى    - ٣

   .٢٢٦٣حدیث رقم 
  .م ٢٠٠٨ لسنة ١٢٦والمعدل بالقانون م ١٩٩٦ لسنة ١٢ المادة الرابعة من القانون - ٤
   .٢٣٣  سورة البقرة من اآلیة - ٥
 ٢٠٥٢ ص٥م الطبع�ة الثالث�ة ج�ـ    ١٩٨٧ھ�ـ  ١٤٠٧  الیمامة بی�روت – دار ابن كثیر  – صحیح البخاري    - ٦

   .٥٠٤٩حدیث رقم 
م ١٩٩٦دار النھ��ضة العربی��ة "  دراس��ة مقارن��ة –جریم��ة ھج��ر العائل��ة " محم��د عب��د الحمی��د مك��ي /  د- ٧

   .٣٩ص



 - ١٤٤ -

 ، كما نص ذات القـانون فـي         )١() ر رعاية بديلة لكل طفل حرم من رعاية أسرته          أن توف 

يتمتع كل طفل بجميع الحقوق الشرعية وعلى األخص حقه في          ( : المادة السابعة على أنه     

الرضاعة والحضانة والمأكل والملبس والمسكن وفقا للقوانين الخاصة باألحوال الشخـصية           

  ) .ورؤية والديه ورعاية أمواله 

  :حق الطفل في التربية وفي التعليم  -٦

لكل طفل الحق أن يقوم والديه بتربيته ، وفي نفس الوقت فإن هذا الحـق واجـب علـى                   

 ¬ »  : تعـالى    ويسألون عنه أمام اهللا ، وقد فسر العلماء الوقاية في قولـه           الوالدين  

® ¯  ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹    شداد ال ¼ ½ 

¾ ¿ À Á Â )تربية األوالد وهذا الحق سوف أتحـدث  بأنها تعني حسن  )٢

   . المناسب عند الحديث عن موقف الفقه اإلسالمي من العنف األسريعنه بالتفصيل

 كما أولى اإلسالم اهتماما خاصا بتربية البنات ورعايتهن ففي الحديث الذي روته الـسيدة              

 فلم تجد   يتان تسألن تني امرأة معها ابن   ء جا : "عائشة أم المؤمنين رضي اهللا عنها أنها قالت         

ثم قامت فخرجت ، فدخل النبي      ،  فقسمتها بين ابنتيها    ،  فأعطيتها  . مرة واحدة   تعندي غير   

 ٣("  له من النار راًستكن من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن ،  ": فحدثته فقال(.   

    :المعاملة بالمعروف وعدم القسوة معهم  -٧

والثقة بالنفس البد من معاملتهم بالرفق واللـين وإظهـار          من يشعر األبناء بالحب والحنان      

الحب لهم ، ففي الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي اهللا عنه أن األقرع بن جابر أبـصر                  

إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحد ،          : النبي صلى اهللا عليه وسلم يقبل الحسن ، فقال          

 ، وكثيرا ما كان النبـي        )٤(" م ال يرحم    من ال يرح  : "  ثم قال    فنظر إليه رسول اهللا     

ي حجره ،   يضم الحسن والحسين وهما صغيران ويقبلها ، ويضمها إلى صدره ويضممها ف           

  . )٥(ويركبهما ظهره الشريف

                                                 
 –م ٢٠٠٨ ل��سنة ١٢٦م والمع��دل بالق��انون رق��م   ١٩٩٦ ل��سنة ١٢ م��ن ق��انون الطف��ل رق��م    ٤ الم��ادة - ١

   .٢٤ الجریدة الرسمیة العدد
  ٦ سورة التحریم آیة - ٢
 – مرج�ع س�ابق   – ، سنن البیھقي الكبرى ٦٦٩٣ حدیث رقم  ١١٤٦  مرجع سابق ص    – صحیح مسلم    - ٣

   .٤٧٨ ص٧جـ
   .١٩١١ حدیث رقم ٣١٨ ص٤ جـ– بیروت –دار إحیاء التراث العربي  - سنن الترمذي - ٤
   .٣٤ ص٢ھـ جـ١٤٠٣ة  بیروت الطبعة الثانی– المكتب اإلسالمي – مصنف عبد الرازق ٥



 - ١٤٥ -

  : العدل بين األوالد -٧

من أجل ذلك ,  والضغائن بينهم    حقاد األوالد من شأنه أن يورث األ      الشك أن عدم العدل بين    

ففي الحديث الذي رواه النعمان بن بـشير        , بالعدل بين األوالد     ول الكريم   أوصانا الرس 

 .    تشهد رسـول اهللا    ى حت ىال أرض : فقالت عمرة بنت رواحة     , عطاه عطية   أأن أباه قد 

 ,    فأتي رسول اهللا من عمرة بنت رواحة عطية وأمرتنـي أن         يإني أعطيت ابن  : فقال 

فاتقوا  فقال النبي , سائر ولدك مثل هذا ؟ قال ال أعطيت : قال .  أشهدك يا رسول اهللا  

  .)١(فرجع في عطيته: قال ,  أوالدكم اهللا واعدلوا بين

  حقوق الوالدين : ثالثا 

  g h i j k l m :قال تعـالى  حقوق الوالدين على األبناء كثيرة ،

on p q r s t u v w x y z {  | }  

~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® 

¯ °  )بالعديـد مـن    الكـريمتين   سبحانه وتعالى أمرنا في هاتين اآليتين        ، فاهللا    )٢

أو رفـع   ،  أو اإلسـاءة    ،  الحقوق للوالدين أهمها ، اإلحسان إليهما ، والنهي عن نهرهمـا            

، وأن نصاحبهما بالمعروف حتـى وإن       " أف  " أو تغليظ الكالم وإن كان بكلمة       ،  الصوت  

ي ما ليس لك به علم فال تطعهما         ب \ ] على   X Y 8 7كانا كافرين ،    

ــاحبهما  g h ji k l m n po rq s t u وصـ

v w)٣(.   

  -:المطلب الثاني 

  :موقف الفقه اإلسالمي من العنف األسري 

إن اإلسالم هو دين السماحة واليسر والرفق وعدم العنف وهناك الكثير من اآليات القرآنية              

رفق ونبذ القسوة والعنف واهللا سبحانه وتعالى       واألحاديث النبوية التي تدعو إلى الرحمة وال      

  g  h i j k l m  n: ذم اليهود بسبب قسوة قلوبهم ، قال تعالى         

                                                 
  .٤٥٩ ص٣م جـ١٩٩٨ – دار المعرفة بیروت –مسند أبي عوانة - ١
  .٢٤ ، ٢٣ سورة اإلسراء اآلیتان - ٢
   ١٥ سورة لقمان أیة - ٣
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o p qr s t u v w x yz { |  } ~ � ¡ 

¢£ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª« ¬ ® ¯ ° ± ² )وقال تعالى     )١ ،  :

 u v w x y z {|  } ~ � 

¡¢ £  ¤ ¥ ¦  §¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ²³ ´ 

µ ¶¸ ¹   اهللا ¼  )الكريم    ، ويمدح اهللا تعالى رسوله     )٢  تعالى  بقوله : 

 ــا ــنهم 9 78 6 5 4 3 2 1 0 /. - ,  + * فبم  ع

بل  . )٣( المتوكلين   A B C D EF G H  I @? < لهم وشاورهم    ;

  g h i j k l 8 7 ،إن اإلسالم حث على نبذ العنف أياً كان شكله          

m on p q r s t u v w x y z { 

| }  ~ �  ¡)٤(.  

  . )٥("ن حرم الرفق فقد حرم الخير كله م: "  يقول والرسول الكريم 

ـ         إن الرفق ال يكون في شيء إ       : " ويقول    ،  )٦(" نه  اال زانه ، وال ينزع من شيء إال ش

يا عائشة إن   : "  قال وما روته أم المؤمنين السيدة عائشة رضي اهللا عنها أن رسول اهللا             

لرفق و يعطي على الرفق ما ال يعطي على العنف ، وما ال يعطى علـى                اهللا رفيق يحب ا   

من أشار إلى أخيه    : " قال أبو القاسم    :  قال    وكذلك ما روي عن أبي هريرة        .)٧(" سواه  

  .)٨(" بحديدة ، فإن المالئكة تلعنه ، حتى يدعه وإن كان أخاه ألبيه وأمه 

عذبت امرأة في هرة ، سجنتها حتى       : "  قال   وما رواه مسلم في صحيحه أن رسول اهللا         

ماتت ، فدخلت فيها النار ، ال هي أطعمتها وسقتها ، إذ هي حبستها ، وال هي تركتها تأكل                   

   .)٩(" من خشاش األرض 

                                                 
   .٧٤ سورة البقرة اآلیة - ١
 .١٣ سورة المائدة اآلیة  - ٢
   .١٥٩ سورة آل عمران اآلیة - ٣
   .٢٣ سورة اإلسراء اآلیة - ٤
   .٦٥٩٨ حدیث رقم ١١٣٢ ص– الریاض – دار السالم للنشر والتوزیع –سلم  صحیح م- ٥
   .٦٦٠٢ حدیث رقم ١١٣٣ ص– مرجع سابق – صحیح مسلم - ٦
   .٦٦٠١ حدیث رقم ١١٣٣ ص– مرجع سابق – صحیح مسلم - ٧
   .٦٦٦٦ طرف حدیث – ١١٤٢ ص– مرجع سابق – صحیح مسلم - ٨
   .٦٦٧٥ حدیث طرف– ١١٤٣ ص– مرجع سابق – صحیح مسلم - ٩



 - ١٤٧ -

وإذا كان اإلسالم يدعوا إلى الرفق ونبذ العنف بين جميع أفراد المجتمع بصفة عامة هو بين    

  .عامل والتعايش بين أفراد األسرة سالم حدودا واضحة للتأفراد األسرة أولى ، فلقد رسم اإل

 ¡ � ~ { | } z 8 7 ففي إطار العالقة بين الزوج وزوجـه        

¢ £ ¤¥ ¦ §  ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ±² 

³ ´µ ¶ ¸ ¹    أن تكرهوا ¼ ½ ¾ ¿ À Á 

)فهذا تأكيد على حسن المعاملة والتزام الخلق الكريم بين الزوج وزوجه ، كما طلـب               . )١

 ، )٢(م من كل فرد من أفراد األسرة أن يتحمل المسئولية الكاملة تجاه نفسه واآلخرين         اإلسال

كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ، فاألمير على الناس راع وهو : "    يقول  فالرسول  

مسئول عن رعيته ، والرجل راع على أهله وهو مسئول عنهم ، و المرأة راعية على بيت                 

والعبد راع على مال سيده وهو مسئول عنه ، أال فكلكـم راع             ،  هم  بعلها وهي مسئولة عن   

      )٣("وكلكم مسئول عن رعيته 

  g ih j lk m: وفي العالقة بين األبناء واآلباء قال تعالى 

no p q r s t u v w x y z { | } 

~ � ¢¡  )٤(   

 مبرراً العنف الـذي     أما ما يدعيه البعض من أن العنف يعتبر مما دعا إليه الدين اإلسالمي            

  .يستخدمه حيال عائلته 

فهذا االدعاء ال نصيب له من الصحة ، فالدين اإلسالمي كما سبق أن أكدنا باألدلة الواضحة 

من القرآن الكريم والسنة المطهرة هو الدين الذي ينبذ العنف بكافة أنواعه ، وعلى جميـع                

رص الـدين اإلسـالمي أشـد    المؤسسة الذي ح هذه . األصعدة وخصوصاً صعيد األسرة 

الحرص على حمايتها من االنهيار وذلك منذ كونها مشروعاً قيـد الدراسـة إلـى حـين                 

  . صيرورتها كياناً قائماً 

                                                 
  ١٩ سورة النساء - ١
  ٣١ ص– مرجع سابق –عبد اهللا الیوسف وآخرون /  د- ٢
   .٤٧٢٤ حدیث رقم ٨٢٠ ص – مرجع سابق – صحیح مسلم - ٣
   .٢٣ سورة اإلسراء اآلیة - ٤
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إن ما دعا إليه الدين اإلسالمي من التنبيه ال يعد في واقعه عنفاً وإنما هو أسلوب عالجـي                  

نهيار ، ثم إن هذا التنبيـه لـم         يهدف من ورائه الحفاظ على كيان األسرة وحمايتها من اال         

يترك الدين اإلسالمي تقديره إلى الزوج أو األب بحيث يكون العقاب وفق ما يراه هو دون                

ضوابط وشروط ، وإنما وضع الدين اإلسالمي ضوابط وشروط ال يحق للزوج أو األب أن           

  :وهذه الضوابط هي . يتخطاها وإال كان مخالفاً لألحكام الشرعية 
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  النسبة لحق تأديب الزوجة ب: أوالً

 # " الرجـال    :أساس حق تأديب الزوجة في الفقه اإلسالمي هو قوله تعـالى            -

 1 0 /. - , + * بعضهم على    ' فضل     %  $

ــشوزهن 9  8 67 5 4 3 2 ــي ; ن ــروهن ف  واهج

>  ?@ A B C D E FG H Iًكان علياً كبيرا )١(.  

  :  وهذا الحق مقيد بعدة ضوابط وهي

لغرض من التأديب االنتقام والتشفي بل ال بد أن يصدر من الزوجة مـا              أال يكون ا   -١

 ، أو يوجب التأديب كالخروج دون إذن من الزوج أو عصيان أوامره وتبذير مالـه    

 فرائض اهللا كترك    جة مسلمة فللزوج تعزيزها على ترك      ، وإذا كانت الزو    )٢(شتمه

 ترتدع به الزوجـة وإال      ، كما يجب أن يكون الضرب مفيداً أي       )٣(الصالة والصوم   

   .)٤(وزفال يج

  .ضرورة تناسب العقاب مع الخطأ الذي ارتكبته الزوجة -٢

بـل وضـع الـدين      . أال يكون العنف هو الوسيلة األولى التي يلجأ إليها الـزوج             -٣

اإلسالمي ثالث وسائل ال يلجأ إلى الوسيلة التالية فيها إال بعد استنفاذ التي تـسبقها               

 .قهاء على رأي كثير من الف

  الوعظ والنصح : الوسيلة األولى 

يجب أن يبدأ الزوج أوالً في نصيحة زوجته ، ويمكن أن يستعين الزوج بمن يمكن أن يؤثر        

  .عراضها إة من األقارب ليعرف سبب نشوزها وفي الزوج

  الهجر في المضجع :  الوسيلة الثانية 

أو البيت ، ألن  االجتماع       ال يتحقق بهجر المضجع      ى المضجع نفسه معن   فيإن في الهجر    

كن نفس كل من الزوجيـة إلـى اآلخـر ،           سفي المضجع هو الذي يهيج شعور الزوجية فت       

                                                 
   .٣٤ سورة النساء اآلیة - ١
ق��اھرة الطبع��ة األول��ى  دار ال��سالم ال– ، الوس��یط ٣٧٨ ص٣ ج��ـ– دار الفك��ر بی��روت – إعان��ة الط��البین - ٢

   .٤٥٥ ص٧ جـ– دار الفكر بیروت - ، حواشي الشرواني ٣٠٥ ص٥ جـ-ھـ ١٤١٧
 مكتب��ة المع��ارف  – ، من��ار ال��سبیل  ٧٧ ص٤ ج��ـ-ھ��ـ ١٣٨٦ دار الفك��ر بی��روت  - حاش��یة اب��ن عاب��دین  - ٣

 الطبع���ة األول���ى – دار الفك���ر بی���روت - ، المغن���ي ٢٠١ ص٢ ج���ـ-ھ���ـ ١٤٠٥الری���اض الطبع���ة الثانی���ة 
  .٢٧٧ ص٣٢ جـ– مكتبة ابن تیمیة – ، كتب ورسائل ابن تیمیة في الفقھ ٢٤٢ ص٧ جـ-ھـ ١٤٠٥

  .٣٧٧ ص٣ جـ- مرجع سابق – إعانة الطالبین - ٤
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عرض عنها أبل ذلك ، فإذا هجر الزوج زوجته وويزول اضطرابهما الذي أثارته الحوادث ق

، ا ذلك الشعور والسكون النفسي إلى سؤاله عـن الـسبب            ه رجا أن يدعو    ، في هذه الحالة  

   .)٢( الموافقة)١(ط من نشز المخالفة إلى صفصفويهب

  : الضرب الخفيف غير المبرح : الوسيلة الثالثة 

 ويجب على الزوج أن يتوقى  ،)٣(  أو األعضاءس للنف عليه تلفالذي يوجع وال يترتب

فإنه ،  ، فإذا أدب الزوج زوجته وتجاوز الحدود المعتبرة )٤(الوجه والمناطق الظاهرة

 أما إذا كان الضرب في )٥(ضرر أو تلف ينتج عن ذلك باتفاق الفقهاء مسئول عن أي 

حدود التأديب وأصيبت الزوجة بأضرار فإن الزوج يعتبر مسئوالً عن هذه األضرار وفقاً 

  .)٦(لرأي الحنفية والشافعية خالفاً للمالكية والحنابلة 

 يجـوز اسـتعمال   أي أنـه ال ،  رب ال يكون ألول معصية      ض أن ال  كثير من الفقهاء  ويرى  

 بل ال بد من تكرار المعصية حتى يستخدم الضرب كوسيلة للتأديب             ، الضرب كوسيلة أولى  

وإن عادت إلى المعصية مرة أخـرى       ،  ة والرفق   عظفإن عصت ألول مرة أخذها بالمو     ،  

 وردت للترتيب في    و على ذلك بأن الوا    ستدلينم. فإن عادت كان له أن يضربها       ،  هجرها  

 فالمقصود من التأديـب     )٧(ظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن      عف قوله تعالى   

 .)٨( سبيله يبدأ فيه باألسـهل فاألسـهل       وما هذا ،  هنا هو الزجر عن المعصية في المستقبل        

                                                 
 ٣ دار الفك��ر بی��روت ج��ـ–معج��م البل��دان لی��اقوت ب��ن عب��د اهللا الحم��وي  (األرض المل��ساء :   الصف��صف - ١

   ) ٤١٢ص
 – بی��روت –لحك��یم الم��شھور بتف��سیر المن��ار دار الكت��ب العلمی��ة  تف��سیر الق��رآن ا–  محم��د رش��ید رض��ا - ٢

   .٦٠ ص٥م جـ١٩٩٩ \ھ ١٤٢٠لبنان ط األولى 
 المكت��ب اإلس��المي بی��روت   – ، روض��ة الط��البین  ٣٧٧ ص٣ ج��ـ- المرج��ع ال��سابق  – إعان��ة الط��البین  - ٣

   .٣٦٨ ص٧ جـ-ھـ ١٤٠٥الطبعة الثانیة 
   .٢٠٢ ص٢ جـ– مرجع سابق – منار السبیل - ٤
 ، د محم�د  ٢٦٠ ص٣ دار الفكر بی�روت ج�ـ  – ، مغني المحتاج   ٤٢٤ ص ٧ جـ – مرجع سابق    – المغني   - ٥

م ١٩٨٣ ه ١٤٣٠ دار األن�صار الطبع�ة األول�ى    – الجنای�ات ف�ي ال�شریعة اإلس�المیة     –رشدي إس�ماعیل    
  .  ١٥٣ص

المرج�ع   – ، الوس�یط  ٦٥ ص٩ھ�ـ ج�ـ  ١٤٠٦ دار المعرف�ة بی�روت   –، المب�سوط    ٤٢٤ ص ٧  المغني ج�ـ    - ٦
 دار – ، ع�ون المعب�ود   ٣٦٨ ص٧ ج�ـ – المرج�ع ال�سابق   – ، روضة الطالبین    ٣٠٦ ص ٥ جـ –السابق  

   .١٣٠ ص٦ جـ-ھـ ١٤١٥ الطبعة الثانیة –الكتب العلمیة بیروت 
   .٣٤ سورة النساء اآلیة - ٧
اب��ن  ، حاش��یة ٣٣٤ ص٢ ج��ـ–م ١٩٨٢ دار الكت��اب العرب��ي بی��روت الطبع��ة الثانی��ة   – ب��دائع ال��صنائع - ٨

 مرج�ع  – ، المغن�ي  ٣٠٥ ص٥ ج�ـ – مرج�ع س�ابق   – ، الوس�یط  ٧٧ ص٤ ج�ـ – مرجع سابق –عابدین  
 دار الكت�ب  – ، ف�تح الوھ�اب   ٣٦٩ ص٧ جـ– مرجع سابق    – ، روضة الطالبین     ٢٤٢ ص ٧ جـ –سابق  

   .١١٠ ص٢ جـ-ھـ ١٤١٨العلمیة بیروت 
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يعاقب من يضرب زوجته ألول معصية أو لثاني معصية ، أما مـن              ويترتب على ذلك أن   

 ويعاقب كذلك من    .مل حقه في حدوده  المقررة       ه استع ألن. يضربها للثالثة فال عقوبة عليه      

يضرب زوجته المعصية الثالثة إذا لم يكن وعظها أو هجرها قبل ذلك ، فعلـى الـضارب                 

ليعفى من العقوبة أن يثبت أنها عصت قبل الضرب مرتين وأنه وعظها في األولى وهجرها 

  . )١(في الثانية 

  : ثانياً تأديب الصغار 

مسئولية هامة في تربيـة     ،  وجميع المسئولين عن الصغار     ،  ألمهات  حمل اإلسالم اآلباء وا   

الصغار ورعايتهم حتي يخرجوا للحياة عناصر صالحة لبناء األمة اإلسالمية بناءاً ثابتـاً ال          

وهذا يدعونا للتفكير في طريقة التعامل معهم تعامالً بعيداً عن العنف           . تؤثر فيه العواصف    

(  عائشة   روته السيدة في الحديث الذي     ف .لعنف ضد الصغار  اعلى نبذ   حيث شدد اإلسالم    ،  

إن اهللا رفيـق يحـب   ! يا عائشة  : "  قال    أن رسول اهللا     زوج النبي   )رضي اهللا عنها    

   .)٢(" الرفق ، ويعطي على الرفق ما ال يعطي على العنف ، وما ال يعطي على ما سواه 

ات واأللفاظ التي يتخاطب بهـا أفـراد        بل إن القرآن الكريم يؤكد على ضرورة انتقاء الكلم        

أصلها   Ä Å  Æ Ç È É Ê Ë Ì Í :قال تعالى   . األسرة  

 *ربها ، ويـضرب اهللا      %  $ #  " تؤتي     Ò Óثابت وفرعها في    

+ , .-  )٣(.  

ففي الحديث الذي رواه أبـو      ،  الرحمة باألطفال ومعاملتهم معاملة طيبة       وكان من هدية    

 لي عشرة من الولد ما ": يقبل الحسن فقال   أبصر النبي سحاب أن األقرع بن   هريرة  

   .)٤( "من ال يرحم ال يرحم " : ثم قال  فنظر إليه رسول اهللا . حد قبلت منهم أ

ولكن في نفس الوقت فإن تأديب الصغار حق من حقوقهم ولكن هذا التأديب له عدة شروط                

:-  

                                                 
 – دار الكتاب العربي بی�روت  –ة العامة  سلسلة الثقاف– التشریع الجنائي اإلسالمي     – عبد القادر عودة     - ١

  .٤١٦ص
   .٦٦٠١ طرف حدیث ١١٣٣ ص– دار السالم للنشر والتوزیع الریاض – صحیح مسلم - ٢
  )٢٤،٢٥(  سورة إبراھیم اآلیتان - ٣
   .٦٠٢٨ حدیث رقم ١٠٢٣ ص– مرجع سابق – صحیح مسلم - ٤
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ب بقصد التأديب لذنب فعله     ضرون ال م من الصغير بل البد أن يك      أال يقصد منه االنتقا    -١

  .الصغير 

 .وفة ال يكون على الوجه واألماكن المخأن يكون الضرب غير مبرح وأ -٢

وهـم   مروا أوالدكم بالصالة     ":  أن يكون قد بلغ العاشرة من عمره لقول الرسول           -٣

 .)١( "وفرقوا بينهم في المضاجع  عشر سنين وهم أبناءسبع واضربوهم عليها أبناء 

 .سائل التأديبية والزجرية وى الضرب إال بعد استنفاذ جميع اليلجأ المربي إلأال  -٤

أن يقوم المربي سواء كان األب أو األم أو الجد بضرب االبن بنفسه وال يترك هـذا                  -٥

 .)٢(األمر ألحد األخوة ، حتى ال تتأجج بينهم النزاعات 

 

 كما سبق أن ذكرت فـي   فإذا كان الضرب في الحدود السابقة فال مسئولية على المربي         

  .تأديب الزوجة 

   -: واألمهات لآلباءأما بالنسبة 

 الكريم قد نص صراحة على عدم جوار استخدام أقل دراجات العنـف تجاههـا           القرآنفإن  

  g ih j فكيف إذا كان العنف لفظياً أو بدنياً قـال تعـالى          " أف  " وهو لفظ   

lk m no p q r s t u v w x y z { 

~ � ¢¡  )٣(   .  

 المطلب الثالث

  موقف القانون من العنف األسري

قبل أن أعرض لموقف القانون المصري من العنف األسري حري بي أن أبـين موقـف                

  .المواثيق الدولية من هذا الموضوع الهام 

  موقف المواثيق الدولية من العنف األسري : أوالَ 

                                                 
   .٤٩٥ حدیث رقم ١٣٣ ص١ جـ– دار الفكر – سنن أبو داود - ١
 ، ٧٦٩ لبن�ان ص -   بی�روت -دار إحیاء التراث العرب�ي  " تربیة األوالد في اإلسالم    " عبداهللا علوان   /  د  - ٢

٧٧٠.  
   .٢٣ سورة اإلسراء اآلیة - ٣
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عنف األسري فإن المواثيق الدولية     إذا كانت المرأة والطفل هما غالبا المجني عليهما في ال         

اهتمت اهتماما كبيرا بقضية العنف الواقع عليهما ، وسوف أذكر أهم االتفاقات واإلعالنات           

   -:التي عنيت بقضية العنف ضد المرأة والطفل 

   .)١()م١٩٤٨(اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان-

بـاء واألمهـات والرجـال       ، الذي دعا في الديباجة اآل      )٢()م١٩٥٩(إعالن حقوق الطفل    -

والنساء كالً بمفرده إلى االعتراف بحقوق الطفل المنصوص عليها في هذا اإلعالن ، ومن              

يجب أن يتمتع الطفـل     : " هذه الحقوق ما نصت عليه المادة التاسعة من اإلعالن على أنه            

صوره بالحماية من جميع صور اإلهمال والقسوة واالستغالل ، ويحظر االتجار به على أية 

، وال يجوز استخدام الطفل قبل بلوغه السن األدنى المالئم ، ويحظر في جميـع األحـوال                

حمله على العمل ، أو تركه يعمل في أية مهنة أو صنعة تؤذي صحته أو تعليمه أو تعرقل                  

  "نموه الجسمي أو العقلي أو الخلقي 

عالن علـى إلغـاء     ونص هذا اإل   : )٣()م١٩٦٧(إعالن القضاء على التمييز ضد المرأة       -

 ، وضرورة اتخاذ التـدابير      )٤(القوانين واألعراف واألنظمة التي تشكل تمييزاً ضد المرأة         

  . )٥(المناسبة لمكافحة أنواع االتجار بالمرأة 

 ، وهذه االتفاقية على الرغم من أنها        )٦()م١٩٧٩(اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة       -

عنف ضد المرأة ، إال أن اللجنة التي تراقب عملية التقيد بها ال تتناول بشكل صريح قضية ال

( م أن العنف ضد المـرأة يـشمل         ١٩٩٢ لسنة   ١٩قد أوضحت في التوصيات العامة رقم       

االتجاهات التقليدية التي تضع المرأة في مرتبة أدنى من الرجل ، وتحددها باألدوار النمطية      

العنف األسري  :  العنف واإلكراه ، ومن ذلك     تستخدمالتي ترسخ الممارسات المنتشرة التي      

  .)٧(....)واإلساءات األسرية 

                                                 
  .م ١٩٤٨ في دیسمبر ٢١٧ الصادر بقرار الجمعیة العامة لألمم المتحدة رقم - ١
  .م ١٩٥٩ نوفمبر ٢٠ في ١٤ د١٣٨٦( م  الصادر بموجب قرار الجمعیة العامة لألمم المتحدة رق- ٢
  .م١٩٦٧ نوفمبر ٧في  ) ٢٢ –د ٢٢٦٣(  الصادر الموجب قرار الجمعیة العامة لألمم المتحدة رقم - ٣
  . من إعالن القضاء على التمییز ضد المرأة ٢ المادة - ٤
  . من إعالن القضاء على التمییز ضد المرأة ٨ المادة - ٥
عرضت للتوقیع والتصدیق علیھ�ا بموج�ب ق�رار الجمعی�ة العام�ة لألم�م المتح�دة           اعتمدت ھذه االتفاقیة و    - ٦

  .م ١٩٨١ سبتمبر ٣م ودخلت حیز التنفیذ في ١٩٧٩ دیسمبر ١٨في ٣٤/١٨٠رقم 
   org.unifem.www موقع الیونیفیم على شبكة المعلومات - ٧
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 -١: " من هذه االتفاقية علـى أن ١٩ وقد نصت المادة )١()م١٩٨٩(اتفاقية حقوق الطفل -

والتعليمية المالئمـة   تتخذ الدول األطراف جميع التدابير التشريعية واإلدارية واالجتماعية

البدنية أو العقلية واإلهمـال أو   ل العنف أو الضرر أو اإلساءةلحماية الطفل من كافة أشكا

المعاملة أو االستغالل، بما في ذلك اإلساءة الجنسية،  المعاملة المنطوية على إهمال، وإساءة

عليـه، أو أي  ) األوصياء القـانونيين (أو الوصي القانوني ) الوالدين(وهو في رعاية الوالد    

 .يتعهــــــد الطفــــــل برعايتــــــه شــــــخص آخــــــر

بـرامج   ينبغي أن تشمل هذه التدابير الوقائية، حسب االقتضاء، إجراءات فعالة لوضع -٢

برعـايتهم، وكـذلك    اجتماعية لتوفير الدعم الالزم للطفل وألولئك الذين يتعهدون الطفـل 

الطفـل المـذكورة حتـى اآلن     لألشكال األخرى من الوقاية، ولتحديد حاالت إساءة معاملة

ومعالجتها ومتابعتها وكذلك لتـدخل القـضاء    حالة بشأنها والتحقيق فيهاواإلبالغ عنها واإل

 ).حسب االقتضاء 

 ، وقد عرف هذا اإلعـالن     )٢() م١٩٩٢(اإلعالن العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة        -

أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجـنس ويترتـب   : ( في مادته األولى العنف ضد المرأة   

ب عليه ، أذى أو معاناة للمرأة ، سواء من الناحيـة الجـسمانية أو               عليه أو يرجح أن تترت    

الجنسية أو النفسية بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي                

يفهم ( كما نصت المادة الثانية     ) من الحرية ، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة            

ل العنف البدني والجنسي والنفسي الذي يحدث في إطار األسرة          بالعنف ضد المرأة أنه يشم    

 .....)بما في ذلك الضرب والتعدي الجنسي على أطفال األسرة اإلناث

: لمؤتمر العنف ضد المرأة بأنـه        ، وقد عرف هذا ا     )٣()م١٩٩٥(مؤتمر المرأة في بكين     -

ن المحتمل أن يترتـب      يترتب عليه أو م    )٤(أي عمل من أعمال العنف القائم على الجندر         (

                                                 
ضت للتوقیع والتصدیق علیھ�ا بموج�ب ق�رار الجمعی�ة العام�ة لألم�م المتح�دة           اعتمدت ھذه االتفاقیة وعر    - ١

  .م ١٩٨٩ نوفمبر ٢٠ في ٤٤/٢٥رقم 
 اإلع��الن الع��المي ب��شأن الق��ضاء عل��ى العن��ف ض��د الم��رأة ، ص��در بموج��ب ق��رار الجمعی��ة العام��ة لألم��م    - ٢

  ) A/B٤/٦٢٩( بناء على تقریر اللجنة الثالثة ٤٨/١٠٤المتحدة رقم 
 عاما على إنشاء األمم المتح�دة  ٥٠م بمناسبة مرور    ١٩٩٥ر بكین للمرأة والذي عقد في سبتمبر         مؤتم - ٣
 .  
تعرفھ منظمة ال�صحة العالمی�ة عل�ى أن�ھ الم�صطلح ال�ذي یفی�د اس�تعمالھ وص�ف               ) Gender(   الجندر     - ٤

الع�ضویة ،  الخصائص التي یحملھا الرجل والمرأة ك�صفات مركب�ة اجتماعی�ة ال عالق�ة لھ�ا باالختالف�ات               
بمعنى أن كونك ذكرًا أو أنثى عضویًا لیس لھ عالقة باختی�ارك ألي ن�شاط جن�سي ق�د تمارس�ھ ، ف�المرأة                     
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عليه أذى بدني أو جنسي أو نفسي أو معاناة للمرأة ، بما في ذلك التهديد بالقيام بأعمال من                  

هذا القبيل ، أو اإلكراه ، أو الحرمان التعسفي من الحرية سواء حدث ذلك في الحياة العامة                 

 جميع أشـكال    منع: (  من البيان الختامي للمؤتمر على       ٢٩، ونصت المادة    " أو الخاصة   

  ) العنف الموجه ضد المرأة والفتاة والقضاء عليه 

  من العنف األسري المصري موقف القانون : ثانيا 

إن الحماية المقررة لألسرة ال يختص بها تشريع أو قانون بعينه ، بل تكفلهـا تـشريعات                 

نين األحوال  متنوعة ومتفرقة تنتمي إلى فروع القانون المختلفة بدءا من الدستور نزوال بقوا           

  .الشخصية والقانون الجنائي وغيرها من القوانين 

ولقد أعطت الشرائع المختلفة للزوج حق تأديب زوجته إذا هي أخلت بواجباتها نحوه أو 

سلكت سلوكا شائنا ، وتختلف صور التأديب من تشريع ألخر ولكنها في الغالب األعم تأخذ 

  .)١(صورة هجر الزوجة أو ضربها 

 ، وفي سوريا فقد نصت المـادة        )٢(إن مصدر التأديب هو الشريعة اإلسالمية       وفي مصر ف  

يباح للزوج تأديب المرأة تأديبا خفيفـا       : (  على أنه    )٣( من قانون األحوال الشخصية      ٢٠٩

عن كل معصية لم يرد بشأنها حد مقرر ، وال يجوز له أصال أن يضربها ضربا فاحشا ولو 

                                                                                                                                        
وعلى ذلك فطبقًا لھذا التعری�ف یمك�ن أن یك�ون الرج�ل     . لیست امرأة إال ألن المجتمع أعطاھا ذلك الدور   

ًال وتت�زوج ام�رأة م�ن نف��س    ام�رأة ویت�زوج رج�ًال م�ن نف�س جن�سھ ، وك�ذلك الم�رأة یمك�ن أن تك�ون رج�           
  . جنسھا 

 GENDER(وتعری�ف الموس�وعة البریطانی�ة ی�صب ف�ي نف�س االتج�اه فیق�ول ع�ن الھوی�ة الجندری�ة            
IDENTITY ( ش��عور اإلن��سان بنف��سھ ك��ذكر أو أنث��ى وف��ي األع��م األغل��ب ف��إن الھوی��ة الجندری��ة  : ھ��ي

ح�االت ال ی�رتبط فیھ�ا ش�عور     ولك�ن ھن�اك     " أو تك�ون واح�دة      " والخصائص العضویة تكون عل�ى اتف�اق        
أي ( اإلن�سان بخصائ�صھ الع�ضویة ، وال یك�ون ھن�اك تواف�ق ب�ین ال�صفات الع�ضویة وھویت�ھ الجندری��ة           

إن الھویة الجندریة لی�ست  : " وتواصل التعریف بقولھا ) ....... شعوره الشخصي بالذكورة أو األنوثة   
النفسیة واالجتماعیة بتشكیل ن�واة الھوی�ة الجندری�ة    ثابتة بالوالدة ـ ذكر أو أنثى ـ بل تؤثر فیھا العوامل   

  " وھي تتغیر وتتوسع بتأثیر العوامل االجتماعیة كلما نما الطفل 
بمعنى أن الطفل إذا نما في أسرة شاذة جنسیًا فإنھ قد یمی�ل إل�ى ج�نس ال�ذكور لتك�وین أس�رة بعی�دًا ع�ن                

ط��ور االجتم��اعي ل��دوره الجن��سي   اإلن��اث ل��یس عل��ى أس��اس الجھ��از الع��ضوي ، وإنم��ا عل��ى أس��اس الت     
  واالجتماعي 

http://www.alemon-yamon.net/isdor٣.htm.   (   
 الع�دد الث�اني   –مجلة العلوم القانونیة واالقتصادیة " حقوق وواجبات الزوجین " محمود سالم زناتي  / د - ١

  .  وما بعدھا ٤٦٧ ص١٢م س١٩٧٠
م الج��زء األول ٢٠٠٥/ھ١٤٢٤ طبع��ة – الع��ام  الق��سم– ش��رح ق��انون العقوب��ات  –أحم��د ح��سني ط��ھ / د- ٢

  .١٦٧ص) الجریمة (
  .م ١٩٥٣ لسنة ٥٩ قانون األحوال الشخصیة رقم - ٣
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حق تأديب الزوجة مقيد بعدة قيود وهي نون الجنائي على أن ، لذلك يجمع فقهاء القا) بحق 

:-  

  سبب هذا الحق -١

هناك إجماع من الفقهاء على أنه ال يباح للزوج تأديب زوجته إال إذا بدر منها معصية لـم                  

 ، ويراد بالمعصية شرعا هو خروج المرأة على طاعة زوجها فيما           )١(يرد بشأنها حد مقدر     

ذلك أن أمر الطاعة مشروط بأال يكلفها أمرا يتنافى مع          . )٢(ه فيه   أمرها اهللا تعالى أن تطيع    

الدين أو القانون أو األخالق ، فإن أمرها بشيء من ذلك فاعتدى عليها لهذا السبب بفعـل                 

  . )٣(يجرمه القانون عوقب بالعقوبة المقررة له 

  :  وسيلة التأديب -٢

الوعظ ، والهجـر فـي المـضجع ،          : وسائل التأديب كما بينتها الشريعة اإلسالمية ثالث      

والضرب غير المبرح ، وال يجوز للزوج أن يلجأ إلى الضرب إال بعد استنفاذ الوسـيلتين                

  . )٤(السابقتين دون جدوى ، أما إذا أجدت إحدى هاتين الوسيلتين فال يجوز االلتجاء إليه

 لذلك قـضت    والضرب المباح في حق التأديب هو الضرب الخفيف غير الفاحش ، وتطبيقاً           

وإن أبيح للزوج تأديب المرأة على كل معصية لم يرد في شأنها حد             :( محكمة النقض بأنه    

 وحـد الـضرب     - ولو بحق  –مقرر ، إال أنه ال يجوز له أصالً ن يضربها ضرباً فاحشاً             

  .)٥() الفاحش هو الذي يؤثر في الجسم ويغير لون الجلد

 إال بضرب شديد أو شائن فال يجوز له تأديبها          وإذا قدر الزوج أن إصالح الزوجة ال يعالج       

، فإذا خالف الزوج تلك القواعد بأن تجاوز الحد فأحدث أذى بجسم الزوجة انـدرج فعلـه                 

تحت نطاق التجريم ، كأن ترتب عليه أثر في جسم الزوجة ولو سحجات بسيطة ، كان هذا              

لتأديب ومستوجبا عقابـه    القدر كافيا العتبار ما وقع من الزوج خارجا عن حدود حقه في ا            

                                                 
رسالة دكتوراة كلی�ة ال�شریعة والق�انون بالق�اھرة     " استعمال الحق كسبب لإلباحة     " سامح السید جاد    / د - ١

   . ٢٤٠م ص ١٩٧٤
   .١٦٨ ص –سابق مرجع - شرح قانون العقوبات –أحمد حسني /  د- ٢
 –دراس�ة مقارن�ة   " العن�ف داخ�ل األس�رة ب�ین الوقای�ة والتج�ریم والعق�اب           "أبو الوفا محمد أبو الوفا      /  د - ٣

   .٤٣م ص٢٠٠٠دار الجامعة الجدیدة 
م��دى اس��تعمال حق��وق الزوجی��ة وم��ا تتقی��د ب��ھ ف��ي ال��شریعة اإلس��المیة      " ال��سعید م��صطفى ال��سعید  /  د- ٤

 –ش�رح ق�انون العقوب�ات    " محم�ود نجی�ب ح�سني    / ، د١٩٠م  ص١٩٣٦ "والقانون المصري الحدیث   
   .١٧٠م ص١٩٨٩طبعة " القسم العام 

   .٥٥٢ ص١١٠ ق١٦م مجموعة أحكام النقض س٧/٦/١٩٦٥ نقض - ٥
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 ،  )١("  من قانون العقوبـات      ٢٤٢عن جنحة الضرب العمدي المنصوص عليها في المادة         

كـان  . أما إذا تجاوز الزوج حق التأديب وضرب زوجته ضرباً مبرحاً أدى إلى وفاتهـا               

 ، أما إذا كان التجاوز عن )٢(مسئوالً عن جناية الضرب المفضي إلى موت ال عن قتل خطأ  

  . )٣( قصد كان مسئوال عن قتل خطأ حسبما تقضي إليه النتيجةغير

  غاية التأديب -٣

يجب أن تكون الغاية من التأديب هو تهذيب الزوجة ، وإصالحها ، وحملها علـي طاعـة                 

أما إذا كانت غاية الضرب هو االنتقام منها أو من أهلها أو حملها علـي ارتكـاب          .الزوج  

  . )٤(يعاقب الزوج علي ضربه للزوجة معصية فال يكون الضرب مباحاً و

  حق تأديب األوالد -

 لـسنه   ١٢٦م والمعدل بالقانون رقـم      ١٩٩٦ لسنه   ١٢صدر في مصر قانون الطفل رقم       

م والذي نص علي تمتع الطفل بمجموعة من الحقوق كحقه في الرضاعة والحضانة             ٢٠٠٨

 طفل في الحصول علي وحق كل, والمأكل والملبس والمسكن ورؤية والديه ورعاية أمواله     

  . خدمات الرعاية الصحية واالجتماعية واالجتماعية 

وحقه , مع مراعاة واجبات وحقوق متولي رعاية الطفل : ( نص في مادته السابعة علي أن 

يحظر تعريض الطفل عمدا ألي إيذاء بدني ضار أو ممارسـة           , في التأديب المباح شرعا     

فما هي شروط   . ص أكد حق التأديب المباح شرعا       فهذا الن  . )٥() ضارة أو غير مشروعة   

  مباشرة هذا الحق ؟ وما حكم تجاوزه ؟ 

  شروط تأديب الصغار 

فإن لم يوجد يثبت الحق لمن الوالية على النفس , وقوع التأديب من ذي صفة وهو األب -١

  .)٦(كالجد واألخ والعم كما أنه حق مقرر لألم

                                                 
م مجموع�ة القواع�د القانونی�ة    ١٨/١١/١٩٣٣ ، ٢٩٥ ص٢٢٣ ق٨م المحاماة س٢٥/٥/١٩٢٧ نقض  - ١

   .٦٧٢ ص١٤٦ ق٢٦حكام النقض سم مجموعة أ٢/١١/١٩٧٥ ، ٢٢٥ ص١٧٥ ق٣جـ
   .١٩٧م ص ٩٠/١٩٩١طبعة "  القسم العام -قانون العقوبات " مأمون سالمة / د- ٢
م ٢/١١/١٩٧٥, ٥٥٢ص١١٠ ق١٦م مجموع�����������ة أحك�����������ام ال�����������نقض س  ٧/٦/١٩٦٥نق�����������ضي - ٣

   . ٦٧٢ص١٤٦ق٢٦س
  .٤٤ ص– مرجع سابق -أبو الوفا محمد أبو الوفا /  د- ٤
  / . ٢٠٠٨ لسنة ١٢٦م والمعدل بالقانون رقم ١٩٩٦ لسنة ١٢قم من قانون الطفل ر٧ المادة - ٥
   . ١٧٢مرجع سابق ص -أحمد حسني طھ شرح قانون العقوبات /  د- ٦
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أما إذا كان الغرض من التأديب هـو        , لتربية  أن يكون الغرض من الضرب التهذيب وا      -٢

  االنتقام أو حمل الصغير علي ارتكاب فعل غير مشروح فال إباحة في هذه الحالة 

فقد يكون هذا راجع , أن يقع من الصغير ما يوجب التأديب بصرف النظر عن مرد ذلك -٣

اء عليه إذا لم يتحقق وبن, إلي اإلخالل بقواعد الدين ، أو األخالق ، أو ما يقضي به العرف         

 . )١(السبب فال محل لإلباحة 

الحساسة كالوجه والرأس    لضرب الفاحش أو الضرب في األماكن     أال تكون الوسيلة هي ا    -٤

: " وتطبيقاً لذلك قـضي بـأن     . )٢(وكل ما من شأنه إحداث أثر ظاهر ككسر عظم أو ضلع          

,  ال يحدث كسراً ، أو جرحاً        التأديب المباح شرعاً ال يجوز أن يتعدى الضرب البسيط الذي         

فإذا ربط والد ابنته بجبل ربطاً محكما في عضديها         , وال يترك أثراً ، وال ينشأ عنه مرض         

 فقـرة   ٢٠٠فهذا تهذيب شنيع يقع تحت طائلة المادة        , أحدث عندها غنغرينا سببت وفاتها      

ديدا فـأدي إلـي      ، وإذا وقع الضرب ش     )٣() الحالية   ٢٣٦المادة  (أولي من قانون العقوبات     

  . )٤(الوفاة أو جروح أو عجر عن الحركة يؤاخذ الجاني بفعله 

الخاصة بتنظيم وتجريم أشكال العنف بشكل عـام        القانون المصري   نصوص   باستعراضو

نجد أنها ال تكفي للحد من العنف األسري أو معالجته ، فالبد من وجود قانون خاص يعالج                 

ة تلك األفعال ، وتكون العقوبات الرادعـة مالئمـة          العنف األسري بشكل يتالئم مع طبيع     

، وأن يبتعـد عـن أي       ومتناسبة معها ، وتتضمن أوامر وإجراءات ذات طابع اجتمـاعي           

حتى القبـول ألي    موروث يعطي أو يساهم في إضفاء أي شكل من أشكال المشروعية أو             

المية ، وأن يوفر    شكل من أشكال العنف األسري إال في الحدود التي حددتها الشريعة اإلس           

ذلك القانون حماية كاملة لضحايا العنف وحمايتهم من التعرض لمزيد من العنـف بـسبب               

  .التبليغ 

 لـسنه   ٦وحسنا فعل المشرع األردني بإصدار قانون الحماية من العنف األسـري رقـم               

تتمتع جميع اإلجـراءات والمعلومـات      ) ( ب(م والذي نص من مادته الرابعة فقرة        ٢٠٠٨

علقة بقضايا العنف األسري التي تنظر أمام أي جهة ذات عالقة بما في ذلك المحـاكم                المت

                                                 
   . ٢٠١ص- مرجع سابق –مأمون سالمة /  د- ١
   . ١٧١ ص - مرجع سابق –محمود نجیب حسني /  د- ٢
  . ١٩٠ ص١٣٦ رقم٣ مجموعة القواعد القانونیة جـ٥/٦/١٩٣٣نقض - ٣
   . ٥٧ص-مرجع سابق -أبو الوفا محمد أبو الوفا /  د- ٤
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مراعاة لمصلحة األسـرة    . )١(كما أنشأ هذا القانون لجانا للوفاق األسري        ) بالسرية التامة   

  . تي تتناسب مع جرائم العنف األسريولقد احتوي هذا القانون علي العديد من العقوبات ال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  . م٢٠٠٨ لسنھ ٦قانون الحمایة من العنف األسري األردني رقم  فقرة أ من ٦ المادة - ١
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  المبحث الثالث

  أسباب العنف األسري ووسائل تجنبها

  :  هذا المبحث إلى مطلبين ينقسم

  أسباب العنف األسري : المطلب األول 

  وسائل تجنب العنف األسري : المطلب الثاني 

  المطلب األول

  أسباب العنف األسري

ـ               سلوك إن أسباب العنف األسري كثيرة ومتعددة ومتباينة وتختلف من شخص آلخـر ، فال

سواء كان مقبوالً أو غير مقبول يظهر نتيجة لتفاعل اإلنسان مع البيئة التي يعيش فيهـا ،                 

كما أن المستوى التعليمي والفروق الفردية والوضع االقتصادي أو التفاوت واالختالف في            

كل هذه األمور وغيرها تؤدي إلى اختالف في نتائج تفاعل اإلنسان مـع          ،  الظروف البيئية   

عمل على زيادة احتمال ظهور شـكل أو        لذي يؤدي إلى وجود أسباب متعددة ت      ألمر ا بيئته ا 

سري  ويمكننا رد معظم أسباب العنف األ     ،  آخر من أشكال العنف عند البعض دون غيرهم         

   .إلى ثالثة أنواع

  . األسباب االجتماعية واالقتصادية والبيئية - ١

  . األسباب الثقافية -٢

  . األسباب الذاتية -٣

  :             وسوف نفصل كل سبب من هذه األسباب  

  :األسباب االجتماعية واالقتصادية والبيئية : أوال 

العنف األسري العادات والتقاليـد التـي اعتادهـا     إلى  أول األسباب االجتماعية التي تؤدي      

  من الرجولة بحيث    قدراً -حسب مقتضيات هذه التقاليد      -المجتمع والتي تتطلب من الرجل      

  .)١(ال يستطيع قيادة أسرته بغير العنف يشعر أنه 

كما تعد الضغوط الحياتية من الدوافع االجتماعية للعنف األسري وهذه الـضغوط تـشمل              

البطالة ، المشاكل المادية ، الزحام الشديد ، وضغوط العمل ، فالرجل عندما يعـود إلـى                 

                                                 
" س�یكولوجیة العن�ف ض�د األطف�ال     " زین�ب محم�د زی�ن العای�شي         / رشاد علي عب�دالعزیز موس�ى ، د       /  د - ١

   .    ١٦٨عالم الكتب ص 
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موم العمل وينسيه كل ما شاهده منزله بعد أدائه لعمله وهو يبحث عن جو هادئ يبعده عن ه

إال أن هذا الحلـم يتبـدد       ،  في الشارع من متناقضات تصل به إلى حد االنفعال والغضب           

عندما يواجه بقائمة طويلة من الطلبات المادية والمعنوية التي يجب عليه القيام بها وإنجازها 

 دون مساعدة مـن      من المفترض أن يقوم بهذه األعباء      هو رب المنزل وهو الرجل الذي     ، ف 

 أمام   ، أحد وال يستطيع أن يشكو ألن الشكوى في مجتمعاتنا العربية ليست من طبع الرجال             

خر بـسبب    يجد من يوجه له اللوم بشكل أو بـآ         هذه المتناقضات والضغوط االجتماعية قد    

  .)١(ماتهالمإخفاقه في هذه 

  

ضد الزوجات بوصـفه    كما أنه من ناحية أخرى ربما تؤدي الضغوط إلي استعمال العنف            

  . وسيلة هامة للتنفيس وإسكات الطرق اآلخر 

مع مالحظة أن التعدد في     , كما يعد تعدد الزوجات من األسباب االجتماعية للعنف األسري          

حد ذاته ال يمكن أن يكون سبباً للعنف األسري ولكن الممارسات الخاطئة وعدم العدالة بين               

, ر هو الذي ينتج بيئة خصبة للعنف األسـري          الزوجات وإهمال البعض علي حساب اآلخ     

كما أن عدم التكافؤ الجنسي بـين       .)٢(وإلحاق األذى النفسي والعاطفي بالزوجات واألطفال       

وهجرة األزواج والزوجات للعمـل     ،  الزوجين ، واالختالط األسري دون ضوابط شرعية        

   .)٣(بالخارج من أسباب العنف األسري

وقـد أشـار    ،  ألسرة من األسباب االجتماعية للعنف األسـري        كما يعد كثرة أعداد أفراد ا     

البعض إلى وجود عالقة ارتباطية بين زيادة عدد األطفال في األسرة وبين استخدام العنف              

, فكلما زاد عدد األطفال في أسرة معينة كلما زاد العنف األسري في هذه األسرة               , األسري  

 ويزيـد   ،)٤(أفراد األسرة وبين إهمال األطفال      كما توجد عالقة وثيقة كذلك بين زيادة عدد         

فال شك أن ضـيق المـسكن يحـول دون          ،  من صعوبة هذا السبب إذا كان المسكن ضيقاً         

                                                 
جب��رین عل��ي  /   ، د١٦٣م ص١٩٧٨طبع��ة  " ال��وجیز ف��ي عل��م اإلج��رام والعق��اب    "سنین عبی��د  ح��/   د- ١

   .٨٣ مرجع سابق ص–الجبرین 
  . ٨٥ ص – مرجع سابق –جبرین علي الجبرین /  د-  ٢
   .٤١ ص– مرجع سابق –عبد اهللا الیوسف وآخرون /  د- ٣
منی�رة آل  /  ، د ١٧٨ ص –م  ١٩٦١ع�ة طب" األسر المتصدعة وصلتھا بجناح األحداث      " سید عویس /  د -  ٤

دار الثقاف��ة الم��صریة للطباع��ة "  أنواع��ھ وأس��بابھ وخ��صائص المتعرض��ین ل��ھ –إی��ذاء األطف��ال "س��عود 
  . ٥٧ھـ ص١٤٢١ –والنشر والتوزیع 
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كما أن ازدحام المكان وضيقة يؤديان إلي اإلرهاق        , الفصل في المبيت بين اإلخوة ألخوات       

نتج عنه زيادة العنف األسري األمر الذي ي. )١(والتوتر والصراع المستمر بين أفراد األسرة 

، ويرى البعض أن اآلباء واألمهات الذين يسيئون معاملة أطفالهم كانوا ضـحايا إلسـاءة               

  . )٢(المعاملة واإلهمال من جانب والديهم باإلضافة الفتقارهم للمهارات األبوية 

سـباب  كما تعد الظروف المناخية كارتفاع درجة الحرارة أو انخفاضها أو الرطوبة من األ            

ألن ,  بين ارتفاع درجة الحرارة وبين العنف        اًذلك أن هناك ارتباط   ،  البيئية للعنف األسري    

التعرض لدرجة الحرارة المرتفعة يؤدي إلي بعض التغيرات الفسيولوجية لدي الفرد بسبب            

فقد نسبة من األمالح نتيجة لزيادة معدل إفراز العرق مما يؤدي إلي ارتفاع درجة االستثارة  

 الجهاز العصبي والتي تزيد بدورها من استعداد الفرد لممارسة العنف وبصفة خاصـة              في

في الشهور التي يكون فيها مناسبات تتطلب تدبير نفقات مالية قد ال تكون متوافرة لدى رب         

  . )٣(األسرة 

ذلـك أن   , لعنف األسري   كما تعتبر المشكالت الزوجية من أكبر الضغوط التي تؤدي إلي ا          

  . )٤(رتباط سوء معاملة الزوجة طردياً مع إيذاء األطفال بدنياً  االمالحظ

  

 األسباب الدافعة إلى العنف األسري ، إذ يلجأ األب إلـى            االقتصادي من كما يعتبر العامل    

ذلك أن عـدم اسـتطاعة األب مواجهـة مـسئولياته           . العنف تفريغاً لشحنة الخيبة والفقر      

   .)٥( عصبياً حاد المزاج يثور ألبسط األسباب االقتصادية داخل المنزل تجعله شخصاً

كذلك فإن العامل االقتصادي قد يضطر األم للخروج للعمل لمساعدة الزوج في توفير نفقات              

األسرة تاركة أطفالها في المنزل بمفردهم أو عند أحد الجيران أو في دور الحضانة لفترات               

ؤثر بالسلب على درجة اهتمامها بأوالدها طويلة ، ثم تعود إلى المنزل منهكة ، األمر الذي ي

                                                 
م ١٩٩١ال��شركة المتح��دة للطباع��ة والن��شر والتوزی��ع الق��اھرة    " ال��سلوك اإلن��ساني  "محم��د ش��فیق  /  د- ١

 . ١٧٨ص
  .٥٤ ص– مرجع سابق – الیوسف وآخرون عبد اهللا/  د- ٢
 مرج��ع –رش��اد عل��ي عب��د العزی��ز موس��ي وآخ��رون /  ، د١٩٢ص– مرج��ع س��ابق –فت��وح ال��شاذلي /  د- ٣

  . ١٧٢ ص–سابق 
 ٥٠ ص–مكتبة األنجلو الم�صریة  "  األسباب والعالج –العنف األسري "علي إسماعیل عبد الرحمن /  د -٤

.  
 الج��زء الث��اني والثال��ث عل��م االجتم��اع الجن��ائي وعل��م ال��سیاسة      -ج��رام عل��م اإل" رم��سیس بھن��ام  /   د - ٥

  . ٣٨م ص١٩٧٠الجنائیة أو الوقایة أو التقویم  منشأة المعارف باإلسكندریة 
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 ذكـرت    وهو ما يمثل عنفاً أسرياً معنوياً كما سبق أن         )١(حهم العناية والرعاية الكافية   ومن ،

  .عند الحديث عن أنواع العنف 

  األسباب الثقافية : ثانياً 

سالمية الشك أن أولى األسباب الثقافية للعنف األسري هو نقص الوعي الديني بالتعليمات اإل

ذلك أن كثيراً من المسلمين ال يفرقون بين حق التأديب الذي يعطيـه اإلسـالم           . الصحيحة  

فالعنف األسري يختلف كثيراً عن حـق  . للزوج علي زوجته وأوالده وبين العنف األسري       

 مـن العنـف     يوهو ما سبق أن ذكرناه عند الحديث عن موقف الفقه اإلسـالم           ،  التأديب  

    :اهتم باألسرة اهتماماً كبيراً وجعل فيها المودة والرحمة قال تعـالى فاإلسالم , األسري 

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ، إن في                 

لقد : " عمن يضربون زوجاتهم     أنه قال    كذلك روي عنه    . )٢(آليات لقوم يتفكرون    ذلك  

وأيـم اهللا ال تجـدون أولـئكم        , كلهن يشتكين الضرب    , كثير   الليلة بآل محمد نساء      طاف

  . )٣("خياركم 

كما يعد ضعف المستوي التعليمي من األسباب الثقافية للعنف األسري حيث ينتشر العنـف              

ـ      األوالد والزوجات بين اآلباء الـذ      ضد راءة أو منخفـضي المـستوي      ين ال يجيـدون الق

تعليمي يؤدي إلي افتقار األبوين بوسائل التربيـة         ذلك أن انخفاض المستوي ال      ، )٤(التعليمي

  . )٥(الحديثة ولجوئهم إلي الضرب والتخويف في التعامل مع أبنائهم 

 –فالمجتمع  ،  ومن األسباب الثقافية للعنف األسري كذلك نظرة المجتمع إلي الرجل والمرأة            

 خاللها ماذا يعني أن    يخلق ثقافة اجتماعية خاصة يتحدد من      –أياً كانت ثقافته ودرجة تقدمه      

فهناك بعض الصفات والمفاهيم الخاصة بالرجال والنساء والمتعارف عليهـا          . تكون رجالً   

مؤثر , قوي  (فمن الصفات المتعارف عليها في المجتمع بالنسبة للرجال نجد          . في المجتمع   

نما بي. القوة والسيطرة   بفجميع هذه الصفات توحي     ) مسيطر  , عسكري  , مسئول  , حاسم  , 

                                                 
   ٤٣٢ ص- مرجع سابق –بھاء زریقي /  د - ١
   .٢١ سورة الروم اآلیة - ٢
 ، ٢٤٥ ص٢ دار الفك��ر ج–اود  ، س��نن أب��و د٦٣٨ ص١ بی��روت ج��ـ– دار الفك��ر – س��نن اب��ن ماج��ھ  - ٣

 ، م���صنف ٣٧١ ص٥ ج���ـ١م ط١٩٩١/ھ���ـ ١٤١١ بی���روت – دار الكت���ب العلمی���ة  –ال���سنن الكب���رى  
   .٤٤٣ ص٩ جـ٢ھـ ط١٤٠٣ المكتب اإلسالمي بیروت –عبدالرازق 

عل�ي إس�ماعیل   /  ، د٦٥م ص ١٩٨٢طبع�ة   "دروس في علم اإلجرام والعقاب      "عمر السعید رمضان    /  د - ٤
  . ٤٨ ص–ع سابق مرج–عبد الرحمن 

  . ٢٦٢ ص–دار الفكر العربي " أصول علم اإلجرام والعقاب " مأمون سالمة /  د- ٥
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رومانسية , حنونة  , عطوفة  (نجد الصفات المتعارف عليها في المجتمع بالنسبة للمرأة نجد          

فجميع هذه الصفات ال تحمل في طياتها أي تشجيع علي العنف بل علي العكـس               ) جذابة  , 

  .)١(تغري الطرف اآلخر بفرض سيطرته ونفوذه 

  األسباب الذاتية : ثالثاً 

للعنف األسري األسباب الفسيولوجية    -تي تنبع من ذات اإلنسان       أي ال  –من األسباب الذاتية    

فقد توصلت معظم الدراسات إلي أن هناك عالقة بين ارتفاع مستوي هرمـون الـذكورة               ،  

كما أن المرأة ونتيجة ما يعتريها من اضطرابات خالل فترة          ,  الرجال   دىوالميل للعدوانية ل  

 المرأة في هـذه الحـاالت   يصاحبالذي ر العصبي العادة الشهرية وأثناء الحمل ونتيجة للتوت  

      . )٢(تميل إلي العنف 

يعد من األسباب الذاتية للعنف األسري صغر سن األم ، حيـث تبـين الدراسـات أن                 كما  

ففي دراسـة   . األمهات الصغيرات أكثر عرضه لخطر إساءة معاملة أطفالهن أو إهمالهن           

 من األمهات الالتي أعطين     ٪٩٥وات وجد أن    أجريت في انتاريو بكندا علي مدار عشر سن       

تقريرات لمؤسسات رعاية األطفال عن إساءة أو إهمال أطفالهن كانت أعمارهن دون سـن     

ومن األسباب الذاتية كذلك االضطرابات العقلية حيث ثبت أن أصحاب العقول           . )٣(العشرين  

 للعنـف والعدوانيـة مـن       التي تحمل عيباً أو نقصاً أو اختالفاً عن الطبيعي أكثر ارتكابـاً           

ويعد المرض النفسي أقدم األسباب التي لجأت إليهـا المجتمعـات لتفـسير             ,   )٤(األسوياء  

  . )٥(ظاهرة العنف األسري وأكثرها قبوالً لدي الناس 

كما يعد من األسباب الذاتية للعنف األسري تعاطي الخمور والمخدرات ، ذلـك أنـه مـن                 

إذ , خدرات تقلل لدى شاربها القدرة علـى اإلدراك والتمييـز        الثابت علمياً أن الخمور والم    

ويؤثر السكر علـي إرادة الـشخص فيـضعفها         , ويختل تمييزه وإدراكه    , ينحرف وعيه   

وإجـرام  . ويجعلها عاجزة عن مقاومة الدوافع الغريزية واالنقيـاد لألفعـال اإلجراميـة             

                                                 
  .٨٧ص– مرجع سابق –جبرین علي الجبرین /  د- ١
  . ١٥٠ ص–مرجع سابق " مذكرات في علم اإلجرام " أحمد حسني أحمد طھ /  د- ٢
الع�الج  -الت�شخیص -األع�راض –األسباب (والعقلیة علم األمراض النفسیة "محمد السید عبد الرحمن    /  د - ٣

 ١٣٨م ص ١٩٩٩ دار قباء للطباع�ة والن�شر        - الكتاب األول الجزء الثاني    –موسوعة الصحة النفسیة    ) 
. 

  . ١٤٨ – مرجع سابق -علي عبد القادر القھوجي/  د- ٤
  . ٧٩ص– مرجع سابق –جبرین علي الجبرین /  د- ٥
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ف وجرائم االعتـداء علـي      السكارى له طابع خاص فأغلب جرائم السكر هي جرائم العن         

وقد أثبتت الدراسات أن هناك عالقة بين إدمان الخمور والمخدرات وجـرائم             , )١(العرض  

 أرباع مرتكبي هذه الجريمة مـن المـدمنين ،       ةحيث ثبت في فرنسا أن ثالث     ،  هجر العائلة   

ن  م ٪٩٥حيث ثبت في فرنسا أن      ،  وجرائم إساءة معاملة األطفال واستعمال العنف  معهم         

 .                                                                                                                                                                                                               )٢(اآلباء مرتكبي هذا النوع من الجرائم مدمنون 

  المطلب الثاني

  وسائل تجنب العنف األسري

ولكـن كيفيـة    ،  إن ظاهرة العنف األسري كما ذكرت سابقاً موجودة في كل المجتمعـات             

خر ،  آلالتعامل مع هذه الظاهرة وأساليب الوقاية منها والحد من آثارها تختلف من مجتمع              

 ، وهنـاك    فهناك مجتمعات أصدرت تشريعات خاصة للتعامل مع ظاهرة العنف األسـري          

ضع حلول لهـا دون أن يكـون لهـا          جتمعات أخرى تعترف بوجود الظاهرة وتحاول و      م

، كما أن هناك مجتمعات أخرى لم تعترف بوجود هـذه           راتيجية واضحة في هذا الشأن      است

  .الظاهرة 

  التي تتناسب مع مجتمعاتنا العربية واإلسالمية والتي       هناك مجموعة من الوسائل   ومع ذلك   

  األخـرى  اً من الوسـائل   نب الوقوع في العنف األسري ، كما أن هناك بعض         تؤدي إلى تج  

  .ثار العنف األسري تؤدي إلى الحد من آ

  : وسائل الوقاية من العنف األسري : أوالً 

   الوقاية األولية – ١

وهي تلك الوقاية التي تبدأ قبل ميالد الطفل ويكون ذلك بحسن اختيار الـزوج أو الزوجـة              

 ، فكلما كان شريك الحياة من مجتمع جيد سالم كلما كان تجنب الحـديث               ا البعض ملبعضه

  . العنيف والسلوك العنيف أسهل 

 أرشدنا إلى اختيار الزوجة الصالحة ذات الدين القويم والمنشأ الطيـب            فالرسول الكريم   

 تربت لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها ، فاظفر بذات الدين: تنكح المرأة ألربع     : " فقال  

                                                 
فت��وح /  ، د٢٧٤ص–م ١٩٨٩الطبع��ة الثامن��ة  " إلج��رام والعق��اب  أص��ول علم��ي ا "رؤوف عبی��د /   د- ١

 . ١٧٨ص–منشورات الحلبي الحقوقیة " أسباب علم اإلجرام والعقاب " الشاذلي 
 الطبع��ة –دار النھ��ضة العربی��ة "  النظری�ة العام��ة والتطبیق��ات  –عل��م اإلج��رام " أحم�د ع��وض ب��الل  /  د- ٢

  . ٣٣٦ ص –األولي 
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حث على اختيار ذات الدين حتى يمكن االسـتفادة مـن   ديث الشريف   ففي هذا الح  . )١("يداك

  .حسن أخالقها ، وأمن المفسدة من جهتها 

نساؤكم من أهل الجنة الودود الولود العؤود على زوجها التي إذا آذت            " كذلك   : ويقول  

  . )٢(" حتى ترضى أو أوذيت جاءت حتى تأخذ بيد زوجها ثم تقول ال أذوق غمضاً

وصدق لقمان الحكيم عندما قال لولده يا بني اتق المرأة السوء فإنها تشيبك قبل المشيب ، يا                 

بني استعذ باهللا من شرار الناس ، واسأله خيارهن فأجهد نفسك في الحصول على الصالحة               

  .)٣(الطيبة تلق السعادة أبد الحياة 

 ذي الدين والخلق الذي يقوم بواجبه ار الزوج بحسن اختي أهل المرأة    كما أوصى الرسول    

أي شـخص أفـضل مـن     و,في رعاية أسرته ، وأداء حقوق الزوجية ، وتربية األوالد ،        

إذا جاءكم مـن ترضـون دينـه وخلقـه      : "  فقال صاحب الدين في أداء هذه الواجبات  

   . )٤(" فانكحوه إال تفعلوه تكن فتنة في األرض وفساد عريض 

  

  ة الدينية  التوعي-٢ 

ذلك ،  الوعظ واإلرشاد الديني ضرورة  لحماية المجتمع من مشاكل وآثار العنف األسري             ف

 من ذلك قول الرسـول    . التراحم والترابط األسري    أن تعاليم الدين اإلسالمي توضح أهمية       

 " :     ارحموا من في األرض يرحمكم من في       . الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى

 الترمـذي  هأخرج ، وما    )٦(  "ه اهللا ال يرحم الناس  من ال يرحم      ":  وقوله  ، )٥( " السماء

، وأنا خيركم    خيركم خيركم ألهله   " : قال رسول اهللا    : قالت رضي اهللا عنها  عن عائشة   

 كان رسول اهللا    :  قال    ، وما أخرجه مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك            )٧( " ألهلي

                                                 
   ٢٥٤ ص١جم ١٩٨٧/ ھ ١٤٠٧ دار الجیل بیروت – الدراري المضیئة - ١
   .٣٦١ ص٥جم الطبعة األولى ١٩٩١/ھ ١٤١١ دار الكتب العلمیة بیروت – السنن الكبرى - ٢
   ٤٥ ص٢ج إحیاء علوم الدین للغزالي - ٣
 ١ ج- دار الفكر بیروت – ، سنن ابن ماجة ٣٩٤ ص٣ ج- دار إحیاء التراث العربي   –  سنن الترمذي     - ٤

   .٦٣٢ص
  .٢٨٥ ص٤ ج- دار الفكر – سنن أبو داود - ٥
 دار – ، س�نن الترم�ذي   ٦٠٣٠ طرف حدیث    ١٠٢٤ ص – دار السالم للنشر والتوزیع      – صحیح مسلم    - ٦

   .٣١٨ ص٤ ج-إحیاء التراث العربي بیروت 
 مك�ة المكرم�ة   – مكتبة دار الباز – ، سنن البیھقي الكبرى ٧٠٩ ص٥ج مرجع سابق – سنن الترمذي  - ٧

   .٢٦٦ ص١ج مرجع سابق – ، الدراري المضیئة ٤٦٨ ص٧جم ١٩٩٤ / ھ١٤١٤
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يـا   : "  يقال له أنجشة ، يحدو ، فقال لـه رسـول اهللا              سودفي بعض أسفاره ، وغالم أ     

  . أي سق سوقاً رويداً ومعناه األمر بالرفق بهن )١(" رويدك ، سوقاً بالقوارير ! أنجشة 

فعـن  ،  وجود الرفق يؤدي إلى الحرمان من الخير موعد،  الخير بالرفق وقرن الرسول  

من حرم الرفق حرم الخير ، أو       : " ل   يقو سمعت رسول اهللا    :  قال   جرير بن عبد اهللا     

   .)٢(" من يحرم الرفق يحرم الخير 

ذو :  أهل الجنة ثالثة ": قال  حيث صاحب القلب الرحيم الشفيق بالجنة بشر النبي كما 

" متعفف ذو عيال     عفيفو،   كل ذي قربى ومسلم   ل، ورجل رحيم رقيق القلب      فقنصدق م تسلطان مقسط م  

 إذا أراد اهللا عـز وجـل         ": قال رسول اهللا    , أنها قالت   عنها رضي اهللا عن عائشة   و. )٣(

  .)٤( "  الرفق أدخل عليهمبأهل بيت خيراً

أتقبلون صبيانكم ؟ فتعجـب مـن   : ل الحسن أو الحسين فقال له ب  ورآه بعض األعراب يق   

إن كان اهللا   لك  أو أملك   : " فنظر إليه وقال    ،  ولكنا واهللا ما نقبل     : نعم ، قال    : سؤاله وقال   

      . )٥("نزع الرحمة من قلبك 

يأخذني فيقعدني على فخذه     كان رسول اهللا    : قال عن أسامة بن زيد     ى البخاري   و   ر

 "  اللهم ارحمهما فإني أرحمهما     ": ويقعد الحسن على فخذه األخرى ثم يضمهما ثم يقول          
)٦( .  

  

ما في  م بين الوالدين وأهمية دوره    ضرورة نشر الوعي األسري بأهمية التوافق والتفاه       -٣

، فـأفراد األسـرة      لآلخرين وضرورة احترامها     قيادة األسرة ، ومعرفة الحدود الشخصية       

عندما يكونون على وعي كامل بالحدود الشخصية لبعضهم البعض فإن هـذا يقلـل مـن                

ـ   أما. الصراع المستمر والتجاوزات المتبادلة بين األفراد        وحها  تداخل األدوار وعـدم وض

  .)٧(يؤدي إلى مزيد من الصراع بين األفراد الذين يقومون بهذه األدوارفإنه 

                                                 
   .٦٠٣٦ طرف حدیث ١٠٢٥ ص– مرجع سابق – صحیح مسلم - ١
   .٦٦٠٠ طرف حدیث ١١٣٣ ص– مرجع سابق – صحیح مسلم - ٢
   .٤٩٠ ص١٦جم ١٩٩٣/ ھ ١٤١٤ مؤسسة الرسالة بیروت – صحیح ابن حبان - ٣
   .١٩ ص٨جھ  ١٤٠٧ القاھرة –ث  دار الریان للترا–مجمع الزوائد - ٤
 ، ص�حیح  ١٠٠ ص٧جم ١٩٩٤/ ھ ١٤١٤ مك�ة المكرم�ة   – مكتب�ة دار الب�از   – سنن البیھق�ي الكب�رى     - ٥

   .٤٠٧ ص١٢ج مرجع سابق –ابن حبان 
   .٢٢٣٦ ص٥جم الطبع الثالثة ١٩٨٧/ ھ ١٤٠٧ الیمامة بیروت – دار ابن كثیر – صحیح البخاري - ٦
   .٢١٦ ص– مرجع سابق – جبرین علي الجبرین/  د - ٧



 - ١٦٨ -

 نف األسري على الفرد وعلى التوعية التي تنبه إلى خطورة العحمالتنشر يجب  و

  .المجتمع ومحاولة نقل ظاهرة العنف األسري من الشأن العائلي إلى الشأن العام 

 

والعمل على تنفيذها حتى نجنب      ،م العنف األسري    التي تجر ) القوانين(وضع األنظمة   -٤

الذي يقول بأن القانون وحده  على الرغم من أننا نتفق مع الرأيو  ،المجتمع آثاره الضارة

 بـأن   ونؤكد، إال أننا نؤمن األسري غير كاف لتغيير السلوك اإلنساني ومنع وقوع العنف

 للوقاية منه والتصدي االحترازيةبير التدا ويضع، وجود القانون الذي يجرم العنف األسري 

، هو خطـوة إلـى األمـام    ,  العقاب وإن لم ينفذ بحذافيره له ولمرتكبيه وعدم إفالتهم من

سائد من ثقافة مجتمعية تبرر العديد مـن حـاالت العنـف     وضرورة ملحة في ظل ما هو

حفاظ علـى  بقبول ما يقع عليها من عنف وظلم في سبيل ال وقيم تطالب الضحية، األسري 

 بل  مكتسباًيعلم مرتكبي جرائم العنف األسري أنهم ال يمارسون حقاً وحتى, استقرار عائلتها

ــون ــم يخرقـ ــسا  هـ ــون للمـ ــم معرضـ ــانون وأنهـ ــابءالقـ  .لة و العقـ

الخاصة بتنظيم وتجريم أشكال العنف بشكل عام ال تكفي للحد من و مطبقة أن القوانين الكما

ثم فالبد أن يكون هناك قانون خاص يعالج العنف األسري معالجته، ومن  العنف األسري أو

وتكون العقوبات الرادعة مالئمة ومتناسبة ، يتالئم مع الطبيعة الجرمية لتلك األفعال  بشكل

حماية أفضل  وتتضمن أوامر وإجراءات ذات طابع اجتماعي بشكل يمكن معه تحقيق، معها 

ــض  ــدانين أيــ ــضحايا والمــ ــاالت والــ ــضل للحــ ــة أفــ  .اًومعالجــ

  ،  القانونالسمات التي يجب أن تتوافر في هذا وعن أهم

  :فإنها تتمثل في السمات اآلتية 

   . وتجرمهاً أسرياًعنف  قادرا على توصيف األفعال التي تشكل أن يكونضرورة- أ

، وآليات  تحد من وقوعه  تمنع أواحترازية وأن تتضمن أحكامه تدابير وقائية وتدابير -ب 

ضحاياه أثناء وبعـد اإلجـراءات    عملية تتعلق بطريقة التبليغ عنه وحمايةإجرائية سليمة و

  ,  القضائية

وعقوبات مختلفة تتناسب مع مفهوم الجريمـة   كما يتطلب إجراءات قضائية خاصة -جـ 

قانون العقوبات ينص علـى عقوبـة   إن واإلصالح، حيث  وطبيعتها وتحقق مفهوم العقوبة

    .افية للتصدي لجرائم العنف األسريك الحبس والغرامة فقط، وهي غير
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مع جرائم العنف األسري من منطلق الوقاية، وإعادة هذا القانون يتعامل  يجب أنكما  -د 

  , ظاهرة اجتماعية إلى جانب كونها أعمال مجرمة تستوجب العقاب التأهيل باعتبارها

ع الجريمـة  ذات أحكام احترازية وإصالحية تهدف الحد من وقو نصوصاًوأن يتضمن -ن 

وإصالحية تهدف إلى إصالح الجاني وتمكينه العودة إلـى    تهذيبيةنصوصاًو,  من األساس

   .األسرة بمفاهيم ضد العنف

 بالسرية  تتمتع جميع اإلجراءات والمعلومات المتعلقة بقضايا العنف األسري       ويجب أن    -و  

 .التامة 

 /٦القانون رقم ( عنف األسري وحسناً فعل المشرع األردني بإصدار قانون الحماية من ال

١() ٢٠٠٨( .   

 

 من خالل برامج توجيه لألسرة والمقبلـين        العمل على نشر ثقافة الحوار داخل األسرة      -٥

ومحاولة تعويدهم على ضبط النفس وكظم الغيظ واحتـرام اآلخـرين قـال    ،  على الزواج   

ومحاولـة  . )٢( ولي حميم    ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه             : تعالى

، فهـا هـو      شعار جميع أفراد األسرة أن كل المشكالت يمكن أن تحل عن طريق الحوار            إ

فعندما دخل عليه شاب يطلب منه أن يـأذن لـه           ،   يعلمنا كيفية الحوار     الرسول الكريم   

ه هالهم وأفزعهم وقالوا له م   هذا الطلب عندما سمعه الحاضرون من الصحابة        ! . بالزنا  

 أن الزجر أو العنف لن يجدي في         لم يزجره ولم يعنفه حيث أدراك        ولكن الرسول .مه  

ر يبل ربما يؤدي إلى خروج الشاب من دائرة اإلسالم ، كمـا أن التـذك    ،  حل هذه المشكلة    

 أنـه   علم الحكم الشرعي بحرمة الزنا بدليل     يألن الشاب   ،   أيضاً   بالحكم الشرعي غير مفيد   

أتحبـه  :  قـال أدنه فدنا منه قريباً : (  فيه ، لذلك قال له الرسول    لأتى ليستأذن الرسو  

أتحبـه  : ، قـال   وال الناس يحبونه ألمهاتهم   : ، قال  قال ال واهللا جعلني اهللا فداءك     .. ألمك؟  

،  بونه لبنـاتهم  وال الناس يح  : ال واهللا يا رسول اهللا جعلني اهللا فداءك، قال        : قال.. البنتك؟  

،  وال الناس يحبونه لعماتهم: قال.  ال واهللا جعلني اهللا    فداءك: قال.. ك؟ أفتحبه لعمت: قال

.  وال الناس يحبونه لخـالتهم    : قال.  ال واهللا جعلني اهللا فداءك    : قال.. أفتحبه لخالتك؟   : قال

                                                 
 ، وب��دأ العم��ل بھ��ذا  ٤٨٩٢ الع��دد رق��م –م ٢٠٠٨ /٣ /١٦ ون��شر الق��انون بالجری��دة الرس��میة بت��اریخ   - ١

  .م ٢٠٠٨ /٣ /١٦القانون في 
   .٣٤ سورة فصلت من اآلیة - ٢
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ه، فلم يكن بعد ذلـك      لهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرج      ال: فوضع يده عليه وقال   : قال

   .)١( )شيءالفتى يتلفت إلى 

 الشاب بشكل هادئ ومريح ، كمـا         كان يحاور  من الحديث السابق يتضح لنا أن الرسول      

بـالحوار   راً تجعله يكره هو نفسه هذا الفعل ، ولم يكتف            ذهن الشاب صو   أنه أحدث في  

حيث وضع يده على صدر الـشاب     ،  اللفظي وإنما دعم ذلك بجانب روحي في لمسة حانية          

   .ودعا له بالمغفرة 

 ومضامينها المناسبة فـي نمـو   التنبيه على أهمية أساليب التنشئة االجتماعية السلمية     -٦

األطفال نمواً سليماً من جوانب شخصياتهم النفسية واالجتماعية وضـرورة تناسـب تلـك              

 .األساليب مع خصائص مرحلة الطفولة المتتابعة 

اولة تغيير المفـاهيم التقليديـة      االستعانة بوسائل اإلعالم لتحقيق ديمقراطية األسرة ومح      -٧

كالسيطرة والطاعة العمياء وتوضيح آثارها السلبية إلى جانب توضـيح اآلثـار الـضارة              

   .المترتبة على اإلهمال األسري 

إن العنف قد ينشأ من أسباب مرضية سواء كانت اجتماعية أو نفـسية أو عـضوية أو                 -٨

لجـة هـذه األمـراض المختلفـة      والتشخيص المبكر هام لمعا ،اقتصادية أو غير ذلك   

 والبد أن يكون المجتمع مستعداً إلقامة مراكز العالج الالزمة لمواجهة           معها ، والتعامل  

وهنـا يـأتي دور الطبيـب النفـسي         ،  هذه الحاالت وإعطاء العالج المبكر والمتابعة       

   .)٢(واألخصائي االجتماعي والنفسي 

التي تعظم العنف وتجلبه بدالً من ازدرائه       منع األفالم والمسلسالت المحلية والمستوردة       -٩

 .)٣(خاصة وأن دوالً مثل فرنسا وغيرها رفضت استقبال أفالم العنف في مهرجاناتها 

 فن اتباع أساليب العقاب بطريقة سليمة منذ الصغر تؤدي إلى تعريف الطفل الخطـأ               -١٠

 .والصواب بشرط أن يخلو العقاب من روح العنف 

  ي تحد من آثار العنف األسريالوسائل الت: ثانياً 

                                                 
  .١٢٩ ص١جھـ ١٤٠٧ بیروت – القاھرة – دار الكتاب العربي –دار الریان للتراث – مجمع الزوائد - ١
   .٩٣ ص– المرجع السابق –علي إسماعیل عبد الرحمن /  د - ٢
دار ومكتبة اإلسراء للطبع " سلسلة العنف في المواقف في الحیاة الیومیة    " محمود سعید إبراھیم    /  د   - ٣

   .١٥٦م ص٢٠٠٦والنشر والتوزیع 



 - ١٧١ -

مؤسسات الرعاية االجتماعية الرسمية واألهلية،  رعاية ضحايا العنف األسري من خالل-١

  .لهم في المستقبل تحسباً الستفحال أدوار غير إيجابية

وجوب تدخل الدولة في نزع الوالية من الشخص المكلف في األسرة وإعطائهـا إلـى               -٢

  نفقة قريب آخر مع إلزامه بدفع ال
  

ظواهر العنف األسري ومحاصـرة   التنسيق بين المؤسسات المجتمعية في سبيل معالجة-٣

  .أسبابه

 أهمية خاصة في الحاالت المرضية كاالضطرابات       وهذه الوسيلة ذات  :  العالج الدوائي    -٤

 على نزعات اًوحتى في غير هذه الحاالت وجد أن لبعض األدوية أثر، العضوية أو النفسية 

  .)١(العنف 

                                                 
   .٣٩٦ ص– المرجع السابق –رشاد على موسى وآخرون /  د - ١
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  الرابعالمبحث 

  أثر العنف األسري على اإلجرام

  :مقدمة 

قبل أن أتحدث عن آثار العنف األسري على اإلجرام أحب أن أشير إلـى بعـض اآلثـار                  

  . التي تترتب على العنف األسري األخرى 

فمن حيث اآلثار   ،  إذ يترتب على العنف األسري بعض اآلثار النفسية والطبية واالجتماعية           

ة نجد أن اضطراب العالقات األسرية يؤدي إلى نتائج سلبية متنوعة ، حيث يـشكل               النفسي

 للفرد وعلى نمو الشخـصية لديـه ، لـذلك    يالعنف األسري عبئاً هائالً على الجانب النفس  

ق ر من االضطرابات النفسية التـي تعـو  العنف الذي يحدث داخل األسرة يكون سبباً للكثي   ف

   .  )١(تكيف الفرد في المجتمع 

أما من حيث اآلثار الطبية فإن جميع أفراد األسرة المعتدي عليهم قد يتعرضون إلى حدوث               

ة عن  ات واآلثار الناجم   والتشوهات واإلعاق  الكسور والحروق اإلصابات الجسدية المتنوعة ك   

  .االغتصاب واالعتداء الجنسي 

ها ويـضعف الـروابط     أما اآلثار االجتماعية فإن العنف األسري يهدد حياة األسرة  ووحدت          

  . األسرية ويؤدي إلى تشرد األطفال 

ر العنف األسري على اإلجرام فإنني سوف أقسم هذا المبحـث إلـى مطلبـين      أث ولتوضيح

  : أتناول في 

   .أثر العنف األسري على اإلجرام من حيث كونه يشكل جرائم جنائية :المطلب األول 

ام من حيث كونه يشكل سببا دافعـا إلـى          أثر العنف األسري على اإلجر    : المطلب الثاني   

   .اإلجرام
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  المطلب األول

  أثر العنف األسري على اإلجرام من حيث

  كونه يشكل جرائم جنائية

 جريمة قتـل بحـق      ١٧٥٠٠بشكل واضح حيث وقعت أكثر من       األسري  لقد انتشر العنف    

  %٦٠عائلي م ، ارتكبها رجال يمارسون العنف ال١٩٧٣ و١٩٦٧وأطفال بين عامي  نساء

إال أن عـام     الصديق ،أومنها وقعت في الواليات المتحدة األمريكية حيث يرتكبها الزوج 

وادث قد أدت الح من تلك% ٢٠وقد كانت ، م شهد أربع ماليين واقعة عنف عائلي ١٩٩٤

  .)١(إلي إصابات بليغة 

ة بصفة عامة رغم انتشار ظاهرة العنف األسري في المجتمع المصري والمجتمعات العربيو

 ، ألن المستشفيات والعيـادات ال تقـوم فـي    إال أن اإلحصاءات في هذا الشأن قليلة للغاية    

الغالب بتسجيل هذه الحاالت ، كما أن األسرة ال تقوم بإبالغ مراكز الـشرطة عـن هـذه                  

  .)٢(الحاالت وذلك لألسباب اآلتية 

ات األسرية سواء كانت خصوصية ثقافة المجتمعات العربية التي تنظر بسرية للعالق -١

  . سوية أو غير سوية 

العنف ألسباب اجتماعية واقتصادية ونفسية من قبـل        عدم اإلبالغ عن المتسبب في       -٢

 . ضحية العنف أو خوفاً من الوصمة االجتماعية 

 .صعوبة اكتشاف العنف وإنكار كل من الضحية ومرتكب العنف  -٣

  . المحافظة على كيان األسرة -٤

من الجرائم التي ترتكب ضد الطفل أسـرية ،         % ٦٥ إلى أن في مصر    تشير اإلحصاءات و

من الجرائم السنوية ضد الطفل ، وحوادث االعتـداء         % ٤٤وتبلغ نسبة جرائم قتل األطفال      

وتشير إحصائية  ،  % ٧والضرب  ،  % ١٨والتعذيب  ،  % ٢١واالختطاف  ،  % ١٨الجنسي  

من مرتكبـي جـرائم     % ٨٧ى أن   المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية بمصر إل      

ـ           مـن غيـر    % ١٣ي مقابـل    العنف األسري ضد األطفال والنساء هم من المتزوجين ، ف

                                                 
  . ٩م ص ١٩٩٩ – دار المدى – دمشق – ألیسا دلتافو ، العنف العائلي ، ترجمة نوال الیقة - ١
العن�ف األس�ري دراس�ة میدانی�ة عل�ى م�ستوى المملك�ة        " عبد اهللا بن عبد العزیز الیوسف وآخ�رون      /  د   - ٢

     ٤٣م ص٢٠٠٥ / ١٤٢٦ون االجتماعیة الطبعة األولى مطبوعات وزراء الشئ" العربیة السعودیة 
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بينما % ٧٨ الذكور يشكلون أغلبية جرائم العنف األسري بنسبة          جرائم أنأي  المتزوجين ،   

   .  )١(% ٢٢اإلناث 

                                                               

 من حاالت االنتحار    ٪ ١١¸٨م أن     ١٩٨٩تشير إحصاءات األمن العام في مصر عام        كما  

م فإن حاالت االنتحـار بـسبب العنـف         ١٩٩٩كانت بسبب العنف األسري ، أما في عام         

م إلى أن العنـف بـين       ١٩٩٩ ، كما دلت إحصائيات      ٪ ٢٤¸٨والمنازعات األسرية بلغت    

 جنای�ات القت�ل العم�د ، وأن العن�ف داخ�ل األس�رة                 م�ن  ٪ ١٠¸٥األسر المصرية كان سبباً في      

   . )٢( من جنایات القتل العمد ٪ ١٢¸٣المصریة كان سببًا في 

  

بـدأت  ،  )٣( )  CEWLA( أعدتـه منظمـة   ) األسري ( وفي تقرير عن العنف المنزلي 

بتجميع وتحليل عدد من الصحف اليومية والمجالت األسبوعية التي تعاملت مـع العنـف              

أظهر التقرير  ، و م  ٢٠٠٣م حتى منتصف    ٢٠٠٢ في مصر في الفترة من منتصف        العائلي

كما لي بين محافظات مختلفة في مصر ،    التوزيع الجغرافي لحاالت مختلفة من العنف المنز      

% ٧٥أظهر التقرير أن نسبة مرتكبي جرائم العنف العائلي وباألخص جرائم الشرف تمثل             

واإلخـوة  ،  % ١٠واآلباء  ،  % ٥٢الزوج  : لجناة  من النساء ، وكان ا    % ٢٥من الذكور ،    

والباقي ألقارب الزوج والزوجـة ، وتمثلـت أنـواع الجـرائم          ،  % ٤واألمهات  ،  % ١٠

والخطف وحرق الممتلكات ، وإجبار النـساء       ،  % ١٨، الضرب   % ٧٦المرتكبة في القتل    

   . )٤(وقيع الشيكات وتصبح ضامنة للرجالعلى ت

  

                                                 
١ -                        

١٦٧١=t@٢٢=f?php.viewtopic/forum/com.allchat١٢.www    
   . ١٢٣ ، ١٢٢مرجع سابق ص –عبد اهللا الیوسف / د" العنف األسري "  مشار إلیھ في - ٢
م ف��ي ب��والق ال��دكرور بم��صر بتق��دیم ال��شورى ١٩٩٥  منظم��ة م��صریة غی��ر حكومی��ة تأس��ست ف��ي ع��ام - ٣

  .القانونیة والمساعدة القانونیة في المناطق الحضریة ذات الدخل المنخفض 
٤ -                Honour crimes : an analytical perspective Cairo cewla 

cewla .  
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) وهي من جرائم العنف األسـري        ( )١(مة عن جرائم الشرف   آخر لذات المنظ  وفي تقرير   

  :م انتهى إلى أن ٢٠٠١م حتى ١٩٩٨التي نشرت في الصحف والمجالت عن الفترة 

  % .٧٩مقتل امرأة لالشتباه  -١

 % .٩مقتل امرأة بسبب الزنا  -٢

 % .٦م رأة إلخفاء زنا المحامقتل امر -٣

 % .٦القتل ألسباب أخرى  -٤

  :لقاتل والضحية أما عن درجة العالقة بين ا

  % .٤١زوج يقتل زوجته  -١

 % .٣٤والد يقتل ابنته  -٢

 % .١٨أخ قتل أخته  -٣

 % .  ٧رجل قتل قريبته األنثى  -٤

    .)٢(م٢٠٠٢/م١٩٩٨ترة من وفي اليمن كان عدد جرائم قتل الزوجات في الف

   .١٤م كان العدد ١٩٩٨في عام 

   .٢١م كان العدد ١٩٩٩في عام 

   .٢١م كان العدد ٢٠٠٠في عام 

   .١٥م كان العدد ٢٠٠١في عام 

   .١٨م كان العدد ٢٠٠٢في عام 

من حجم جرائم اآلداب العامة التي       % ٢٠كما تم تقدير حجم ظاهرة العنف األسري بحوالي         

   .)٣(م ١٩٩٩تخص قضايا األسرة في عام 

  

 أنم ٢٠٠٢م ١٩٩٨ العـام  لألمن التابعة األسرة حماية إدارة إحصاءات بينتوفي األردن 

 لـدى  المرصـودة  العنف قضايا عدد بلغ فقد كل عام، طرديا تزداد باألسرة الماسة ائمالجر

                                                 
١ -  www.un.org/womenwatch/dow/egm/vaw-gp-

٢٠٠٥/docs/experts/khafagy honorcrimes pdf. 
ملتق��ى الم��رأة  " الم��رأة والجریم��ة م��ن منظ��ور الق��انون االجتم��اعي    " نجی��ب عل��ى س��یف الجمی��ل   /  د- ٢

  .١٢٥م ص٢٠٠٤ الطبعة األولى – تعز –للدراسات والتدریب 
١٦٧١                      - ٣=t@٢٢=f?php.viewtopic/forum/com.allchat١٢.www 
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 قضية ٥٣١ ليبلغم ١٩٩٩ عام في وارتفع ، قضية  ٢٩٥  العاصمة فيم ١٩٩٨ عام اإلدارة

 خالفًـا  العـدد  هبط فقد م ٢٠٠١ عام في أما، قضية   ٦٣١  إلى وصل م٢٠٠٠ عام وفي ،

 م ٢٠٠٢ عام وصل حتى ارتفاعه عاود أن ثم ما لبث. ضية ق  ٥٦٤  إلى األخرى لألعوام

  .قضية  ٦٦١  نحو إلى

  

 االجتماعية الخدمة مكتب إحصاءات األسري العنف لقضايا المتزايد االرتفاع ذلك أكدت وقد

 أن ذكـرت  حيـث ،  األسرة حماية إدارة مقر في والموجود التنمية االجتماعية لوزارة التابع

 عمومـا  العنف تندرج تحت والتي، م  ٢٠٠٢ عام وحتى ٢٠٠٠ عام منذ والحاالت القضايا

 حالة ٣٠٩م ١٩٩٨ عام وحدها عمان في بلغت خاص بشكل األسري العنف حاالت وتتضمن

 ٢٠٠١ وعـام  حالة،  ٣٧٩  بلغت ٢٠٠٠ عام وفي حالة،  ٣٢٠   بلغتم١٩٩٩وفي عام ، 

 خالل الحاالت عدد فاضانخ حالة مع مالحظة ٣٥٢م ٢٠٠٢ وفي عا ، حالة  ٣٢٠  بلغت

عـام   فـي  االزديـاد  عاودت أن تلبث لم م لكنها٢٠٠٠ عام في عليه كانت عما ٢٠٠١ عام

  .ذكرنا فيما اإلدارة إحصاءات بينت م كما٢٠٠٢

  

م بلغ عدد قـضايا االعتـداء       ٢٠٠٤ إدارة إحصاءات حماية األسرة بأنه في العام         توأشار

ـ       تمثلت معظ ،   قضية   ٣٩٦الواقعة على اإلناث     ه مها في هتك العرض والتدخل والشروع ب

وكان هناك  ،   قضية   ٣٢ ، والشروع في االغتصاب      ٦٧قضية ، وقضايا االغتصاب       ٢٢٣

 ٣٤٠ حالة فعل مناف للحياء ، أما قضايا االعتداءات الجنسية على الذكور فقد بلغـت                ٣٣

 ،   حالـة  ٢٧١وكان معظمها اعتداءات جنسية علـى األطفـال         ،  م  ٢٠٠٤حالة في العام    

 حالة ،أما قـضايا     ٣٦ حالة ، وفعل مناف للحياء العام        ٢٢واعتداءات جنسية على البالغين     

 حالة توزعت تقريباً مناصفة بين الـذكور        ١٠٧االعتداءات الجسدية على األطفال  فقد بلغ        

  .                               )١(واإلناث 

  

                                                 
 ص –م ٢٠٠٥ منظم�ة ال�صحة العالمی�ة    – تقریر المجلس ال�وطني ل�شئون األس�رة    –  الصحة والعنف     - ١

٢٨ ، ٢٥ ، ٢٤.   
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ظهرت هذه الدراسة أن سوء معاملة وفي البحرين هناك دراسة أجريت عن العنف األسري أ

األطفال من أهم القضائية الجنائية وأخطرها التي تتعامل معها أقسام الشرطة ، فمن خـالل         

ظهر أن عدد حاالت    ،  م  ٢٠٠٠م إلى عام    ١٩٩٧الحاالت التي رصدت خالل األعوام من       

ـ ،  االعتداء الجنسي على األطفال اإلناث كانت أكثر من االعتداء الجسدي            ا تفاوتـت   بينم

النسب للذكور في كل عام من هذه األعوام حيث فاقت قضايا االعتـداء الجـسدي قـضايا          

م وفاقت قضايا االعتـداء     ١٩٩٨وتساوت في العام    ،  م  ١٩٩٧االعتداء الجنسي خالل عام     

ـ    ٢٠٠٠ م ،    ١٩٩٩الجنسي قضايا االعتداء الجسدي خـالل األعـوام          ا أظهـرت   م ، كم

هد سبع عشرة حالة اعتداء جسدي ، واثني عـشرة حالـة            م ش ١٩٩٧اإلحصاءات أن العام    

وتسع عشرة حالة اعتداء جنسي     ،  وحالة اعتداء جسدي واحدة     ،  اعتداء جنسي على الذكور     

 فقد بلغت حاالت االعتداء الجسدي علـى الـذكور اثنتـين            م١٩٩٨على اإلناث ، أما عام      

 اإلناث فقد بلغت حاالت االعتداء      وثالثين حالة واالعتداء الجنسي اثنتين وثالثين حالة ، أما        

واالعتداء الجنسي اثنتي عشرة حالة ، وتمثـل هـذه اإلحـصاءات            ،  الجسدي حالة واحدة    

  .)١(الحاالت الرسمية التي سجلت ووصلت إلى  مكاتب الشرطة النسائية خالل أربعة أعوام 

  

) ٦,٦(في بريطانيا وحـدها حـدث    تبين أن) م١٩٩٥( دراسة عاموفي الغرب فقد أجريت

أشـار مكتـب إحـصاءات الجريمـة أن     ) م١٩٩٩(وفي عام  ،ماليين حادثة عنف عائلي

للعنـف   وفاة نتجت بسبب العنف العائلي وأن ثلث األمريكيـات يتعرضـن   حالة) ١٣٠٠(

 وأظهرت اإلحـصاءات   ،ألطفال من األسر يحدث فيها إيذاء%) ٦٠ – ٣٠(وأن ، العائلي 

وتبلـغ  ، من الرجال بخمسة إلى ثمانيـة أضـعاف    أن النساء معرضات ألذى العنف أكثر

تبلـغ   بينمـا ، من مجموع جرائم العنف تجاه النساء %) ٢١(قبل الزوج  جرائم العنف من

من جرائم العنـف الموجهـة    (٪٢) نسبة جرائم العنف التي تقوم بها الزوجة كعنف عائلي

%) ٣٠(ئم القتل فإن وفي جرا، من جرائم العنف العائلي  % ٩٢للرجال ويقوم الرجال بـ 

ــن ــزوج أو   مـ ــل الـ ــتلن بفعـ ــيالت قـ ــساء القتـ ــل النـ   . الخليـ

 

                                                 
بح�ث  " ء المعامل�ة م�ن خ�الل الق�ضایا ال�واردة ل�وزراء الداخلی�ة        واق�ع س�و   " عواطف ح�سن الج�شي      /  د - ١

مقدم المؤتمر حمایة الطفل من سوء المعاملة واإلھمال عبر حمایة األسرة وتعزیز الت�شریعات البح�رین                 
  .م منشور على صفحة المعلومات ٢٠٠١
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،  نتيجة عنف عـائلي  امرأة) ٣١٢٦٠(قتلت  م١٩٩٦ م إلى١٩٧٦(وفي خالل األعوام من 

النسبة إلى  النساء الالتي حضرن لإلسعاف كن ضحايا عنف عائلي وتزيد من%) ٣٩(وأن 

  .)١(ممن عولجن%) ٨٤(

                 

  لمطلب الثانيا

  أثر العنف األسري على اإلجرام من حيث 

  كونه يشكل سببا دافعا إلى اإلجرام

لألسرة دور هام في تنشئة الفرد ، وفي سبيل إعداد األوالد لمواجهة الحياة البد من تنشئتهم                

كمـا أن    .)٢( وإنماء طاقتهم االحتمالية للعمل    على قوة احتمال اآلخرين بدون عنف عليهم ،       

 العالقات والقيم األخالقية التي تسود بين أعضاء األسرة تساهم إلى مدى بعيـد فـي     طبيعة

 ، وتجعلهم يقاومون كل إغراء يدفع بهم إلى سلوك سبيل الجريمـة             )٣(توجيه سلوك األبناء    
)٤(.   

فإذا كانت األسرة تقوم بدورها التعليمي والتهذيبي على أسس تربوية سليمة كان ذلك داعيا              

بنائها المسلك القويم ، أما إذا أصابها الخلل وساد بين أفرادها العنف والقـسوة              إلى سلوك أ  

وانعدمت الرعاية والعاطفة ، فإن ذلك يعوقها عن القيام بهذا الـدور            ،  واإلهمال والمحاباة   

 ، فالطفل الذي ال يلقى عطفا       )٥(التهذيبي وكان ذلك دافعا إلى سلوك أبنائها طريق الجريمة          

أو يعيش في بيئة عائلية مضطربة ، قد ينمو لديه مع مرور الـزمن شـعورا                من والديه ،    

وفي لحظة معينة قد ينعكس هذا الشعور خارج        . بالكراهية والعداوة نحو والديه أو أحدهما       

                                                 
  . ة  الموقع االلكتروني للمجل– م٢٠١٠ سبتمبر ١٢مجلة العلوم االجتماعیة األحد  - ١
م ١٩٧٨نشأة المعارف باإلس�كندریة  " اِلإجرام والعقاب علم الجریمة وعلم الوقایة    " رمسیس بھنام   /  د - ٢

  .١٣٨ص
 في إحدى الدراسات التي أجریت في الوالیات المتحدة سئل بعض التالمیذ عن السبب الذي من أجلھ ل�م         - ٣

كانوا ) آباءھم  (ین الخطأ والصواب وأنھم     یصبحوا مجرمین وكانت اإلجابة أن آباءھم علموھم التمییز ب        
وأض��افوا أن آب��اءھم ق��د لقن��وھم قیم��ا ھام��ة ح��ول الطریق��ة الت��ي ینبغ��ي     . نم��اذج للعم��ل الج��اد واألمان��ة  

 كانوا یتصرفون عن اقتناع بھ�ذه الق�یم ول�یس ع�ن خ�وف م�ن       – أي التالمیذ    –التصرف وفقا لھا وأنھم     
  ) .٣٧١ ھامش ص–ق  المرجع الساب-أحمد عوض بالل /د( العقاب 

  . ١١٧م ص١٩٨٧الدار الجامعیة " علم اإلجرام وعلم العقاب "  علي عبد القادر القھوجي - ٤
فت��وح عب��د اهللا /  ، د ١٩٦ ص–المرج��ع ال��سابق " م��ذكرات ف��ي عل��م اإلج��رام " أحم��د ح��سني ط��ھ /  د- ٥

  .٢٥٢ ص–منشورات الحلبي الحقوقیة " أساسیات علم اإلجرام والعقاب "الشاذلي 
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 )١(العائلة نحو العالم الخارجي ، فيندمج الحدث في أنواع من السلوك التي ال يقرها المجتمع 

.  

  

ن الدراسات واإلحصاءات أن األسر التي يسودها العنف كثيرا مـا           ولقد أوضحت العديد م   

 أجريت دراسة موضوعية على القتلة الـصغار        فلقدتفرز أبناء غير أسوياء إلى المجتمع ،        

منها الدراسات التي قام ، وذلك من أجل تحديد سبب القتل ولمعرفة طبيعة هؤالء األشخاص 

 حالة مـن األطفـال تتـراوح    ٢٠ على ، )  RALPH BANAY( رالف باني بها دكتور 

وبتكوين صورة إحصائية عن . أعمارهم ما بين السابعة والسابعة عشر ممن ارتكبوا جرائم 

هذه الدراسة اتضحت بعض العوامل الموجودة في الحياة المنزلية لهؤالء األطفال والعالقات        

  .الشخصية والعائلية 

ن حالة التي درسـت اتـصفت بـضعف          حالة من العشري   ١٢ولقد كشفت هذه الدراسة أن      

   .)٢( حاالت منهم كانت عالقة األم بطفلها سيئة ١٠العالقات بين األب واألم ، وفي 

  

من ذلك البحث الذي أجراه المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية عن الـسرقة              و -

ى الخلقي  أن أسر األحداث موضوع الدراسة ينقصها المستو      : عند األحداث كان من نتائجه      

  .المتين ، ويشيع فيها عدم الثبات وعدم االكتراث بمستقبل أبنائها 

من األحداث الجـانحين  %٦و٦١وفي دراسة أخري عن جناح األحداث أسفر لبحث عن أن  

أي يسودها الشجار بين الوالدين     (  غير مرضية    آبائهمالذين شملهم البحث كان عالقتهم مع       

  .)٣() وقسوة الوالد واألبناء 

                                                                                 

 أسـرة ،    ٨٠٠ت دراسة ميدانية أجريت على عينتين من األسر قوام كل منهما            كما أكد  -

أن أسلوب تبين العينة األولى من أسر جانحين ، أما الثانية فكانت من أسر غير الجانحين ،             

، منهم  % ٣٩,٨ في   كان متساهالً ) الجانحين  ( ي أسر المجموعة األولى     األب في التربية ف   

، بينما في أسـر غيـر الجـانحين كـان     % ٢٣,٩وعاديا في   ،  منهم  % ٢٦,١وقاسيا في   

                                                 
   .٢٩٠ ص–دار النھضة العربیة"  أصول علم اإلجرام والعقاب –أمال عثمان /یسر أنور علي ، د/  د- ١
  . ١٤م ص١٩٦٩ المجلة الجنائیة القومیة العدد األول - ٢
  ٢٨٩ ص– مرجع السابق -أمال عثمان / یسر أنور على ، د /  د- ٣
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 ،  )١(منهم كان عاديـا   % ٣٧,٦،  فقط كان قاسيا    % ٧,٧٥منهم أسلوبه متساهال ،     % ٤٤,٩

بين األسر التي تـستخدم القـسوة وهـي         نلحظ من الدراسة السابقة ارتفاع نسبة الجانحين        

  % .٧,٧٥بالمقارنة باألسر التي ال تستخدم القسوة ، % ٢٦,١

 من األحداث المجـرمين كانـت       %٦١,٥وفي إحصائية أخرى أجريت في مصر ثبت أن         

 ،  )٢( منهم كان الخالف يسود العالقة بـين والـديهم           %٦٥عالقتهم مع آبائهم سيئة ، وأن       

 منهم قد   %٦٠ مجرم من العائدين أن      ٥٠٠أجريت في ألمانيا على     كذلك أثبتت إحصائيات    

 مـن   ١٤٤نشأوا في ظل مبادئ تربوية غير سليمة ، وقام عالم ألمـاني بدراسـة حالـة                 

مـنهم  % ٣٥ منهم كان والد كل منهم مجرما ، وأن          %٣٢المجرمين األحداث فتبين له أن      

 مريضا عضويا أو نفسيا ، وأن       منهم كان أحد أبويهم   % ٥٥كان آباؤهم مدمني خمر ، وأن       

منهم كان أحد أخوتهم مجرمـا وأن  % ٣٦مهم كانت العالقة سيئة بين أبويهم ، وأن         % ٦٣

   .)٣(كانوا وحيدي آبائهم % ٢٢

ومفاد هذه اإلحصاءات أن هناك عالقة واضحة بين العنف األسري الذي هو صورة مـن               

  .  صور التفكك العائلي وبين اإلجرام 

  

حيـث قـام بدراسـة ومراجعـة        ،  حصائي أعده أحد الباحثين في األردن        تقرير إ  فيو-

خصائص جنوح األحداث الموقوفين في مراكز وتربية األحداث في األردن استمرت سـنة             

 قام خاللها بجمع وتحليل وتدقيق ومراجعة لكافة البيانات المتعلقة بهؤالء األحـداث         ، كاملة

وشملت ،   ) م٢٠٠٥ – ٢٠٠٠( الل الفترة من    والصادرة عن وزارة التنمية االجتماعية خ     

  .حدثا جانحا ومجرما  ) ٢٤٦١٨( 

  

والنتائج التي توصل إليها الباحث تتمثل في أن أكثر من نصف هـؤالء األحـداث كانـت                 

حيث جاء في الترتيـب      ،   أسباب ارتكابهم للجرائم تتعلق بالجهل األسري في تربية األبناء        

  .%٤,٩ثم التربية الخاطئة بنسبة % ٢٣,٩السوء بنسبة يليها رفقاء % ٥٥,٩األول بنسبة 

                                                 
المكت��ب الج��امعي الح��دیث  " وس��ائل مواجھتھ��ا  ظ��اھرة جن��اح األح��داث ، طبیعتھ��ا و  " محم��د ش��فیق  /  د- ١

   .١٧٠ص
   . ١٣٧النسر الذھبي للطباعة ص " علم اإلجرام " محمد سامي قرني / م- ٢
   .١٣٧النسر الذھبي للطباعة ص " علم اإلجرام " محمد سامي قرني / م- ٣
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البيئة الخصبة  ..... ...وانتهى التقرير إلى أن الطالق والتشرد والحرمان والعنف األسري          

 في هذا الوطن وتفرغ لنا الجرائم األسرية والمجتمعية ، ثم ختم التقرير بتساؤل              تنخرالتي  

فـي  % ٣٥سري التي يتعرض لها الطالب      هل يعقل أن تكون نسبة جرائم العنف األ       : هو  

من جرائم العنف األسـري وخاصـة قـضايا         % ١٤حيث يقوم الطالب بارتكاب ما نسبة       

  . )١( داءات الجنسية واإليذاء الجسدي ؟االعت

  

وفي دراسة أخرى أجريت في المملكة العربية السعودية على عينة من األحداث المنحرفين             

ينة انحدروا من أسر تتميز عالقتها باالضطراب والتوتر        من أفراد الع  % ٧٨اتضح فيها أن    
جـرائم  "  ، وفي دراسة أخرى أجريت في المملكة العربية السعودية وكان موضـوعها              )٢(

 حدث  ٨٩وهي دراسة مسحية أجريت على عينة قوامها        " العنف عند األحداث في المملكة      

ئج وجـود عالقـة التفكـك       وكان من أبرز النتا   . منحرف مودع بدار المالحظة بالرياض      

األسري وجرائم العنف عند األحداث وأن هناك عالقة قوية بين التنشئة االجتماعيـة غيـر    

السوية وجرائم العنف ، وأبرز هذه المؤثرات العاملة القاسية من قبل اآلباء ألبنائهم والتـي               

   .  )٣(قد تصل إلى الطرد من المنزل 

  

 أن ضحايا جرائم الشرف في العـالم سـنويا       )٤(م  ٢٠٠٩وأشار تقرير التنمية البشرية لعام      

  . امرأة ٥٠٠٠

                                                 
   الیوم ھواه وغدا محترفون –أطفال منحرفون " حسین الخزاعي /  د- ١

٤٧١٥٥=articleno?aspx.article/net.ammonnews.www    
" البی��ت ، المدرس��ة ، ووس��ائل اإلع��الم وانح��راف األح��داث ف��ي ال��وطن العرب��ي     " ح��سون تماض��ر  /   د- ٢

 الری�اض  –راس�ات األمنی�ة والت�دریب     دار النشر ب�المركز العرب�ي للد    –المجلة العربیة للدراسات األمنیة     
   .٧٣-٤٩صھ ١٤٠٩ العدد السابع –

العنف األس�ري وعالقت�ھ ب�انحراف األح�داث ل�دى ن�زالء دار المالحظ�ة بمدین�ة               "  عبد المحسن المطیري     - ٣
 دراس��ة مقدم��ة اس��تكماال لمتطلب��ات الح��صول عل��ى درج��ة الماج��ستیر جامع��ة ن��ایف العربی��ة –" الری�اض 

   .٦٢،٦٣م  ص ٢٠٠٦/ھ١٤١٧الریاض  –للعلوم األمنیة 
٤-                - ٤ch/٢٠٠٩/arabic/contents/publictions/org.hdr-arab.www

pdf.a                                                                                  
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 ٥٢كما يشير التقرير أن عدد جرائم الشرف حسب اإلحصاءات المتاحة في مـصر كـان                

م ٢٠٠٥ جريمة عام ٢٨م وفي األردن ٢٠٠٧ جريمة ٣٤م وفي العراق ١٩٩٥جريمة عام 

  . م ١٩٩٨ جريمة عام ١٢وفي لبنان 

 من نزالء إصالحية بفرنسا أن أحد عشر فردا منهم ٢٦رى على  كشف بحث ميداني أج كما

قرر أن العالقة بين أبيه وأمه تسودها الكراهية والبغض ، وثمانية آخرون قرروا أنه كثيرا               

   .)١(ما تقوم المشاحنات والمشاجرات بينهما ألسباب تافهة 

من حـاالت   % ٩٠ ، يقف وراء     )٢(وتشير بعض الدراسات في فرنسا أن التصدع األسري         

إجرام األحداث ، كما تشير الدراسات األمريكية إلى أنه من بين كل سبعة من المجـرمين                

   .)٣(األحداث كان هناك ثالثة آتون من أسر يسود فيها انعدام التفاهم بصورة دائمة 

  النتائج التوصيات 

  النتائج : أوالً 

والد لمواجهة الحياة البد مـن      ألسرة دور هام في تنشئة الفرد ، وفي سبيل إعداد األ          اإن  -

كما  .تنشئتهم على قوة احتمال اآلخرين بدون عنف عليهم ، وإنماء طاقتهم االحتمالية للعمل            

أن طبيعة العالقات والقيم األخالقية التي تسود بين أعضاء األسرة تساهم إلى مدى بعيد في               

  .سلوك سبيل الجريمة توجيه سلوك األبناء ، وتجعلهم يقاومون كل إغراء يدفع بهم إلى 

 تجسيد الطاقة أو القوى المادية في األضرار المادي بشخص آخر أو بشيء       ن العنف هو   إ -

ويقوم . فهو إذن صفة لسلوك إنساني يتحقق عن طريق القوى أو الطاقة المادي الضارة              . 

ـ . العنف في مضمونه على القوة المادية الجسدية    م فـي  وقدر الطاقة أو القوة المادية ال يه

فمن الممكن أن يتوافر    . تحديد مفهوم العنف بقدر ما يهم الضرر المادي والجسدي المتحقق           

  .العنف بقدر بسيط من الطاقة العضلية للجسم كالضغط على الزناد مثال

                                                 
   .١٣٤م ھامش ص٢٠٠٧" علم اإلجرام وعلم العقب " جالل ثروت /  د- ١
 م�ع  – التصدع األسري قد یكون مادیا وقد یكون معنویا ، فالتصدع المعنوي یقصد بھ أن تسود األس�رة           - ٢

 عالق��ات س��یئة م��ضطربة م��ن م��شاحنات وم��شاجرات م��ستمرة ومناق��شات ح��ادة ب��ین  –ترابطھ��ا الم��ادي 
بوین ، أو جھل األب�وین بأس�الیب التربی�ة ال�سلیمة إم�ا بالق�سوة البالغ�ة ف�ي معامل�ة الطف�ل بإھانت�ھ أو                    األ

ضربھ أمام الغیر مم�ا ی�ؤدي إل�ى إیج�اد عق�د نف�سیة ل�دى الطف�ل ق�د تدفع�ھ إل�ى الجریم�ة وغی�ر ذل�ك م�ن                        
) اإلج��رام  مب��ادئ عل��م  –ح��سن محم��د ربی��ع  /د( العوام��ل األخ��رى الت��ي ت��ؤدي إل��ى الت��صدع المعن��وي     

   . ١٩٠المؤسسة الفنیة للطباعة والنشر ص
  .٣٧٤ ھامش ص– المرجع السابق –أحمد عوض بالل / د- ٣
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رابطة اجتماعية وقانونية مستمدة من الشريعة الدينية السائدة في المجتمع  : إن األسرة هي  -

 وقد يتسع مفهوم األسرة ليشمل األبناء – إن وجدوا –زوجة واألوالد  ، تجمع بين الزوج وال    

  المتزوجين واألحفاد ، وبعض األقارب من أصول أو فروع أحد الزوجين

كـل  :  العنف األسري بأنـه     ف ومفهوم األسرة يمكن تعريف    وبعد أن ذكرت مفهوم العن     -

هـدف إلحـاق األذى أو      فعل يصدر من أحد أفراد األسرة نحو فرد آخر من ذات األسرة ب            

  .الضرر المادي أو المعنوي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 

العنف قد يكون واقعاً من الزوج على الزوجة أو من الزوجة على الزوج أو من أحد                أن   -

هذا العنف الواقع مـن أحـد       . آخر  األبوين على األبناء أو العكس أو من أحد األبناء على           

  . آخر قد يكون عنفاً مادياً وقد يكون عنفاً معنوياً األطراف السابقة على طرف

أعطى اإلسالم لألسرة مجموعة كبيرة من الحقوق سواء كانت هذه الحقوق للزوجين أو              -

  .لألبناء أو لآلباء 

 ما يدعيه البعض من أن العنف يعتبر مما دعا إليه الدين اإلسالمي مبرراً العنف الذي                نأ -

  .يستخدمه حيال عائلته 

ا االدعاء ال نصيب له من الصحة ، فالدين اإلسالمي كما سبق أن أكدنا باألدلة الواضحة                هذ

من القرآن الكريم والسنة المطهرة هو الدين الذي ينبذ العنف بكافة أنواعه ، وعلى جميـع                

المؤسسة الذي حرص الـدين اإلسـالمي أشـد     هذه . األصعدة وخصوصاً صعيد األسرة 

النهيار وذلك منذ كونها مشروعاً قيـد الدراسـة إلـى حـين             الحرص على حمايتها من ا    

  . صيرورتها كياناً قائماً 

إن الحماية المقررة لألسرة ال يختص بها تشريع أو قانون بعينه ، بل تكفلها تـشريعات                 -

متنوعة ومتفرقة تنتمي إلى فروع القانون المختلفة بدءا من الدستور نزوال بقوانين األحوال             

 أنها ال تكفي للحد من العنف األسري        ، إال نون الجنائي وغيرها من القوانين      الشخصية والقا 

أو معالجته ، فالبد من وجود قانون خاص يعالج العنف األسري بشكل يتالئم مع طبيعـة                

تلك األفعال ، وتكون العقوبات الرادعة مالئمة ومتناسبة معها ، وتتضمن أوامر وإجراءات             

عد عن أي موروث يعطي أو يساهم في إضفاء أي شكل من            ذات طابع اجتماعي ، وأن يبت     

أشكال المشروعية أو حتى القبول ألي شكل من أشكال العنف األسري إال في الحدود التي               
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حددتها الشريعة اإلسالمية ، وأن يوفر ذلك القانون حماية كاملة لضحايا العنف وحمـايتهم              

  .من التعرض لمزيد من العنف بسبب التبليغ 

   .سري  إلى ثالثة أنواعا رد معظم أسباب العنف األيمكنن -

  . األسباب االجتماعية واالقتصادية والبيئية - ١

  . األسباب الثقافية -٢

  . األسباب الذاتية -٣

هناك مجموعة من الوسائل التي تتناسب مع مجتمعاتنا العربية واإلسالمية والتي تـؤدي              -

ن هناك بعضاً من الوسائل األخرى تؤدي إلى        إلى تجنب الوقوع في العنف األسري ، كما أ        

  .الحد من آثار العنف األسري 

والجنائيـة ،    يترتب على العنف األسري بعض اآلثار النفسية والطبيـة واالجتماعيـة              -

فالعنف األسري يؤدي إلى نشوء عقد نفسية تتطور وتتفاقم إلى حاالت مرضية وسـلوكيات      

  . عدائية إجرامية 

أن لتي يسودها العنف كثيرا ما تفرز أبناء غير أسـوياء إلـى المجتمـع               كما أن األسر ا    -

فالشخص الذي تم ممارسة العنف في حقه غالباً ما يحاول أن ينتهج نفس النهج مما يـؤدي                 

إلى تفكك الروابط األسرية وانعدام الثقة مما يؤدي إلى سلوكه سـبيل اإلجـرام ، كمـا أن            

  .ما يؤدي إلى ازدياد كم اإلجرام العنف األسري قد يشكل جرائم بذاته م

  

  التوصيات: ثانياً 

  ،  الوعظ واإلرشاد الديني ضرورة  لحماية المجتمع من مشاكل وآثار العنف األسـري             -١

مـن ذلـك قـول      . ذلك أن تعاليم الدين اإلسالمي توضح أهمية التراحم والترابط األسري           

رحموا من في األرض يرحمكم     ا. الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى     : " الرسول  

 ، وما أخرجه الترمذي عـن       )٢( "من ال يرحم ال يرحم     : "  ، وقوله    )١("من في السماء    

خيركم خيركم ألهله ، وأنـا خيـركم        : " قال رسول اهللا      :  قالت رضي اهللا عنها  عائشة  

 كان رسول اهللا    :  قال    ، وما أخرجه مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك            )٣("ألهلي  

                                                 
   .٢٨٥ ص٤ ج- مرجع سابق – سنن أبو داود - ١
   .١٩١١ حدیث رقم٣١٨ ص٤ جـ– المرجع السابق – سنن الترمذي - ٢
   .٧٠٩ ص٥ج مرجع سابق – سنن الترمذي - ٣



 - ١٨٥ -

يـا   : " سود يقال له أنجشة ، يحدو ، فقال لـه رسـول اهللا              أسفاره ، وغالم أ   في بعض   

  .أي سق سوقاً رويداً ومعناه األمر بالرفق بهن ،  )١("رويدك ، سوقاً بالقوارير! أنجشة 

ذو : نة ثالثـة أهل الج : "  صاحب القلب الرحيم الشفيق بالجنة حيث قال وبشر النبي   

عفيـف  قربى ومـسلم ، و    فق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي         من سلطان مقسط متصدق  

إذا  : "  قال رسـول اهللا      :رضي اهللا عنها أنها قالت    وعن عائشة    . )٢("متعفف ذو عيال    

   .)٣(" أدخل عليهم الرفق أراد اهللا عز وجل بأهل بيت خيراً

كم ؟ فتعجـب مـن   أتقبلون صبيان:   ورآه بعض األعراب يقَّبل الحسن أو الحسين فقال له    

إن كـان اهللا    لك  أو أملك   : " ولكنا واهللا ما نقبل فنظر إليه وقال        : نعم ، قال    : سؤاله وقال   

  . رضي اهللا عنهارواه أحمد عن عائشة  . )٤("نزع الرحمة من قلبك 

 يأخذني فيقعدني على فخذه كان رسول اهللا :  قال   روى البخاري عن أسامة بن زيد    

 اللهم ارحمهما فإني أرحمهما   "  :  فخذه األخرى ثم يضمهما ثم يقول        ويقعد الحسن على  

")٥(  .  

  

حمالت التوعية التي تنبه إلى خطورة العنف األسري على الفرد أو المجتمع ومحاولـة              -٢

  .نقل ظاهرة العنف األسري من الشأن العائلي إلى الشأن العام 

 

  .ي حتى نجنب المجتمع آثاره الضارةالتي تجرم العنف األسر) القوانين(وضع األنظمة -٣

  :  القانونالسمات التي يجب أن تتوافر في هذا وعن أهم

   . وتجرمهاً أسرياًعنف  قادرا على توصيف األفعال التي تشكل أن يكونضرورة-أ

، وآليات  تحد من وقوعه  تمنع أواحترازية وأن تتضمن أحكامه تدابير وقائية وتدابير -ب 

ضحاياه أثناء وبعـد اإلجـراءات    ية تتعلق بطريقة التبليغ عنه وحمايةإجرائية سليمة وعمل

   . القضائية

                                                 
   .٦٠٣٦ طرف حدیث ١٠٢٥ ص–سابق  مرجع – صحیح مسلم - ١
   .٤٩٠ ص١٦ ج- مرجع سابق– صحیح ابن حبان - ٢
   .١٩ ص٨ ج- مرجع سابق – مجمع الزوائد - ٣
  .١٠٠ ص٧ج- مرجع سابق – سنن البیھقي الكبرى - ٤
   .٢٢٣٦ ص٥ ج- مرجع سابق – صحیح البخاري - ٥
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وعقوبات مختلفة تتناسب مع مفهوم الجريمـة   كما يتطلب إجراءات قضائية خاصة -جـ 

قانون العقوبات ينص علـى عقوبـة   إن واإلصالح، حيث  وطبيعتها وتحقق مفهوم العقوبة

    .ة للتصدي لجرائم العنف األسريكافي الحبس والغرامة فقط، وهي غير

مع جرائم العنف األسري من منطلق الوقاية، وإعادة هذا القانون يتعامل  يجب أن كما -د 

  , ظاهرة اجتماعية إلى جانب كونها أعمال مجرمة تستوجب العقاب التأهيل باعتبارها

لجريمـة  ذات أحكام احترازية وإصالحية تهدف الحد من وقوع ا نصوصاًوأن يتضمن -ن 

وإصالحية تهدف إلى إصالح الجاني وتمكينه العودة إلـى    تهذيبيةنصوصاًو,  من األساس

   .األسرة بمفاهيم ضد العنف

 بالسرية  تتمتع جميع اإلجراءات والمعلومات المتعلقة بقضايا العنف األسري        ويجب أن    -و  

  .التامة 

ه لألسرة والمقبلين علـى     العمل على تعزيز الحوار داخل األسرة من خالل برامج توجي         -٤

  . الزواج 

ظواهر العنف األسري ومحاصـرة   التنسيق بين المؤسسات المجتمعية في سبيل معالجة-٥

  .أسبابه

  

 رصد مظاهر العنف األسري من خالل مؤسسات متخصصة ، والعمل على تحليلهـا ،     -٦

  .والتعامل معها بصورة علمية وفق نظريات التربية الحديثة 

مؤسسات الرعاية االجتماعية الرسمية واألهلية،   العنف األسري من خاللرعاية ضحايا-٧

  .لهم في المستقبل تحسباً الستفحال أدوار غير إيجابية

قريـب  ص المكلف في األسرة وإعطائها ل     وجوب تدخل الدولة في نزع الوالية من الشخ       -٨

  .آخر مع إلزامه بدفع النفقة 

الجتماعية السلمية ومضامينها المناسـبة فـي نمـو         التنبيه على أهمية أساليب التنشئة ا     -٩

وضرورة تناسـب تلـك     ،  األطفال نمواً سليماً من جوانب شخصياتهم النفسية واالجتماعية         

  .األساليب مع خصائص مرحلة الطفولة المتتابعة 



 - ١٨٧ -

االستعانة بوسائل اإلعالم لتحقيق ديمقراطية األسرة ومحاولة تغيير المفاهيم التقليديـة           -١٠

طرة والطاعة العمياء وتوضيح آثارها السلبية إلى جانب توضـيح اآلثـار الـضارة              كالسي

   .المترتبة على اإلهمال األسري 

 منع األفالم والمسلسالت المحلية والمستوردة التي تعظم العنف وتجلبـه بـدالً مـن               -١١

   .ها ازدرائه خاصة وأن دوالً مثل فرنسا وغيرها رفضت استقبال أفالم العنف في مهرجانات

 فن اتباع أساليب العقاب بطريقة سليمة منذ الصغر تؤدي إلى تعريف الطفل الخطـأ               -١٢

  .والصواب بشرط أن يخلو العقاب من روح العنف 
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  المراجع
  - :الشرعیة المراجع : أوًال

 - :والتفاسیر الكریم القرآن -أ 

  تفسير القرآن الحكيم المشهور بتفسير المنار -١

 األولى بعةطال - لبنان – بيروت –دار الكتب العلمية -د رضا محمد رشي

  .م ١٩٩٩/ه١٤٢٠

   كتب الحديث الشريف-ب 

  الجامع  - ١

   .١١هـ جـ١٤٠٣ المكتب اإلسالمي بيروت –لمعمر بن راشد األزدي 

   الدراري المضيئة -٣

  . م١٩٨٧/ه١٤٠٧ بيروت – دار الجيل –محمد بن علي الشوكاني 

  ة  العلل المتناهي-٤

  .هـ  ١٤٠٣ بيروت الطبعة األولى – دار الكتب العلمية –لعبد الرحمن بن علي الجوزي 

  

  سنن ابن ماجه-٥

والمتـوفى سـنة    ه ٢٠٧ المولود سنة    يللشيخ محمد بن يزيد أبو عبد اهللا القزوين       

 . بيروت- طبعة دار الفكر -ه ٢٧٥

   سنن أبو داود -٦

 ه٢٠٢ني األزدي المولـود سـنة       للشيخ سليمان بن األشعث أبـو داود السجـستا        

  . دار الفكر -ه ٢٧٥والمتوفى سنة 

  



 - ١٨٩ -

  سنن البيهقي الكبرى-٧

ه ٣٨٤للشيخ احمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي المولود سـنة               

  .م١٩٩٤/ه١٤١٤ - مكة المكرمة –  مكتبة دار الباز–ه ٤٥٨والمتوفى سنة 

   سنن الترمذي -٨

ه ٢٧٩والمتوفى  ه ٢٠٩ترمذي السلمي المولود سنة     محمد بن عيسى أبو عيسى ال     

  .   دار إحياء التراث العربي–

   يـ سنن الدارقطن٩

والمتوفى سـنة   ه ٣٠٦ الدارقطني البغدادي المولود سنة      نعالء بن عمر أبو الحس    

  .ه ١٣٨٦ دار المعرفة - ه٣٨٥

  سنن الدارمي-١٠

فى والمتـو ه ١٨١ود سنة   للشيخ عبد اهللا بن عبد الرحمن أبو محمد الدارمي المول         

  .الطبعة األولى ه ١٤٠٧ دار الكتاب العربي - ه٢٥٥سنة 

  السنن الكبرى -١١

والمتـوفى  ه  ٢١٥للشيخ احمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي المولود سـنة            

م الطبعـة   ١٩٩١/هــ   ١٤١١  لبنان –دار الكتب العلمية ، بيروت      ه   ٣٠٣سنة  

  .األولى 

   صحيح ابن حبان –١٤

 مؤسـسة   ه٣٥٤د بن حبان بن أحمد بن حاتم التميمي البستي المتوفى سـنة      محم

  .م ١٩٩٣/ه ١٤١٤ الرسالة

  صحيح البخاري-١٥ 

ه ١٩٤للشيخ محمد بن إسماعيل أبو عبد اهللا البخـاري الجعفـى المولـود سـنة                

 – دار ابن كثير اليمامـة       -م  ١٤٠٧/١٩٨٧الطبعة الثالثة   ه  ٢٥٦والمتوفى سنة   

  .م  ١٩٨٧/هـ١٤٠٤بيروت 

  



 - ١٩٠ -

   صحيح مسلم -١٦

والمت�وفى  ھ ٢٠٦للشیخ بن الحج�اج أب�و الح�سین الق�شیري النی�سابوري المول�ود س�نة               
  .  بیروت – دار إحیاء التراث العربي -ھ ٢٦١سنة 

  

 صحيح مسلم بشرح النووي  -١٧

لإلمام يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين بن حزام النووي المتوفى سـنة   

  .  الرياض -للنشر والتوزيع  دار السالم ه ٦٧٦

  

   عون المعبود -١٨

 ١٤١٥ بيـروت  – دار الكتب العلمية –لمحمد شمس الحق العظيم آبادي أبو الطيب   

  .الطبعة الثانية 

  

   مجمع الزوائد -٢٨

 بيروت – القاهرة – دار الكتاب العربي –دار الريان للتراث –لعلي بن أبي بكر الهيثمي 

  . هـ١٤٠٧

  

  عوانة  مسند أبي -٢٩

  .م ١٩٩٨ – دار المعرفة بيروت –ألبي عوانة يعقوب بن إسحاق اإلسفرائيني

  

   مصنف ابن أبي شيبة -٣٠

 الرياض طبعة – مكتبة الرشد –ألبي بكر عبد اهللا بن محمد بن أبي شيبة الكوفي 

   .٦جهـ ١٤٠٩

  

   مصنف عبد الرازق -٢٥

  ه٢١١والمتـوفى سـنة   / ه ١٢٦أبي بكر الرازق بن همام الصنعاني المولود سنة         

    . الطبعة الثانيةه ١٤٠٣المكتب اإلسالمي ـ بيروت
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  الفقهكتب -جـ 

  :الفقه الحنفي -أ

  : الرائق شرح كنز الدقائق البحر -١

دار ه ٩٧٠زين الدين بن إبراهيم بن محمد نجيم الحنفي ، المتوفى سـنة              : للعالمة

   .كتاب اإلسالميال

   :الشرائع الصنائع في ترتيب بدائع -٢

 داره  ٥٨٧أبي بكر سعود بن أحمد عالء الدين الكاسانى ، المتوفى سنة             : للعالمة

  . كتاب العربيالكتب العلمية ، دار ال

  :     رد المحتار على الدر المختار حاشية  -٦

 بن عمر بن عبد العزيز بـن عابـدين الدمـشقي ، المتـوفى               أمينمحمد   : للعالمة

  . ه ١٣٨٦روت  بي– الفكر دار، طبعة   ه١٢٥٢سنة

  :  األحكام مجلة شرح الحكام درر - ٨

  . دار الجيل –          لعلي حيدر 

  :  الهداية شرح العناية -١٠

ه ٧٨٦ الدين البابرتى ، المتوفى سـنة        أكملمحمد بن محمد بن محمود       : للعالمة 

  . دار الفكر 

   :المبسوط  -١٤

دار ه ٤٨٣متـوفى سـنة      ال ،محمد بن أحمد بن سهل السرخسي       :  األئمة   لشمس 

  .ه ١٤٠٦المعرفة بيروت

  :  األبحر ملتقىمجمع النهر في شرح -١٥

 بن الشيخ محمد بن سليمان ، المعروف بـدامادا أفنـدي ،             اهللاعبد  : المحقق:للفقيه

  .  إحياء التراث العربيدار -ه ١٠٨٧المتوفى سنة  

  : المالكي الفقه – ب



 - ١٩٢ -

  :  لمختصر خليل واإلكليل التاج -٢

 ، الشهير بـالمواق ، المتـوفى   العبدرىمحمد بن يوسف بن أبي القاسم        : للعالمة

الطبعـة  ه ١٣٩٨ بيـروت  - دار الفكـر   ، طبعة دار الكتب العلميـة       -ه ٨٩٧سنة  

  .الثانية 

   : الكبرى المدونة -١٠

   .العلمية طبعة دار الكتب -ه ١٧٩مالك بن أنس ، المتوفى سنة   : لإلمام 

   :الشافعي الفقه -ج

  : شرح روض الطالب المطالب اسنى – ١

  . القاهرة – دار الكتاب اإلسالمي – زكريا األنصاري الشافعي يحيى أبو للقاضي 

   إعانة الطالبين – ٢

  . بيروت –دار الفكر  .- البكري بن السيد محمد شطا الدمياطي أبو بكر السيد      

   -: األم -٣

 دار -ه ٢٠٤المتـوفى سـنة    الشافعي ، إمام المذهب ،    إدريسمحمد بن    : لإلمام 

  . الطبعة الثانية ه ١٣٩٣  بيروتالمعرفة

  : حواشي الشرواني – ٤

  . دار الفكر بيروت – الحميد الشرواني عبد     

  : روضة الطالبين -٥

ه ٦٧٦ سنة  المتوفىأبى زكريا محيى الدين بن شرف النووي الدمشقي ،           : لإلمام

  . الثانية  الطبعة ه ١٤٠٥  اإلسالمية ـ بيروتالمكتب

  فتح الوهاب -٦

 –  دار الكتب العلمية بيروت–لزكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا األنصاري أبو يحيي

  .هـ ١٤١٨ الطبعة األولى

  : إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج المحتاج مغنى -٧

 دار الفكـر    -ه ٩٧٧محمد الشربينى الخطيب ، المتـوفى سـنة           :  الشيخ   للعالمة

  .م ، دار الكتب العلمية ١٩٩٥/ه١٤١٥ر للطباعة والنش

   :الحنبلي الفقه -د



 - ١٩٣ -

   ـ بدائع الفوائد٥

 أيوب الزرعي أبو عبد اهللا المعروف بابن القيم والولـود           بكر محمد بن أبي     للعالمة

 مكـة المكرمـة     – مكتبـة نـزار مـصطفى        -ه ٧٥١والمتوفى سنة   ه ٦٩١سنة  

  .م الطبعة األولى ١٩٩٦/ه١٤١٦

   تيمية في الفقه  ـ كتب ورسائل ابن١٢

ه ٦٦١ عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العبـاس المولـود سـنة              بن أحمد   لإلمام

  .  مكتبة ابن تيمية - ه ٧٢٨والمتوفى سنة 

   كشاف القناع على متن اإلقناع ـ ١٣

 دار  -ه ١٠٥١ بن إدريس البهوتى ، المتوفى سـنة           يونسمنصور بن    : للعالمة

  .الكتب العلمية 

  :ى  ـ المغن١٨

 ه  ٥٤١ الدمشقي ،المولود سنة     المقدسىعبد اهللا بن أحمد بن محمد بن قدامة          : للعالمة

  . بيروت  –دار الفكر   طبعة-ه ٦٢٠ سنة والمتوفى

   السبيلـ منار ١٩

 مكتبةه  ١٣٥٢ـ المتوفى   ه ١٢٧٥ان المولود سنة    ي بن سالم بن ضو    محمد بن   إبراهيم

  .  ية الطبعة الثانه ١٤٠٥ المعارف ـ الرباط

  

  :مذاهب أخرى -ه

  التاج المذهب ألحكام المذهب -١

  .  مكتبة اليمن–القاضي أحمد بن قاسم العنسي 

   :المحلى-٢

دار اآلفاق  ه ٤٥٦  سنة محمد بن أحمد بن حزم األندلسي ، المتوفى          يأب:  المحقق   للفقيه

  . الجديدة ـ بيروت ، دار الفكر

  

  اللغویة المعاجم: ثانیًا 

  يط المعجم الوس-١



 - ١٩٤ -

 – مكتبة الشروق الدولية     – اإلدارة العامة للمعجمات وإحياء التراث       -مجمع اللغة العربية  

  م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥الطبعة الرابعة 

 تاج العروس من جواهر القاموس-٢

 للعالمة اللغوي محب الدين أبي الفيض السيد محمد مرتضى الحسيني الواسطي الزيـدي             

 . دار الهداية –الحنفي 

   لسان العرب-٣

 . الطبعة األولى – بيروت – دار صادر – البن منظور 

 مختار الصحاح -٤

 دار الكتب العلمية بيروت     – للشيخ اإلمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي           

 .م ١٩٩٤

 المصباح المنير-٥

 . م ١٩٠٦ األميرية - للعالمة أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقري

  معجم البلدان-٦

  . بيروت – دار الفكر – عبد اهللا الحموي لياقوت بن

  الرسائل : ثالثاً 

   بهاء رزيقي علي/د -١

  .م ٢٠٠٦ جامعة عين شمس –كلية الحقوق " الحماية الجنائية لألسرة  " 

  رشا بسام زرقة / أ  -٢

 – جامعة النجـاح الوطنيـة       – رسالة ماجستير    " عوامل االستقرار األسري في اإلسالم       "

  .م ٢٠١٠  فلسطين–نابلس 

  سامح السيد جاد / د-٣

م ١٩٧٤رسالة دكتوراة كلية الشريعة والقانون بالقاهرة " استعمال الحق كسبب لإلباحة " 

.  

  عبد المحسن المطيري-٤



 - ١٩٥ -

 – "العنف األسري وعالقته بانحراف األحداث لدى نزالء دار المالحظة بمدينة الرياض" 

جة الماجستير جامعة نايف العربية دراسة مقدمة استكماال لمتطلبات الحصول على در

  .م ٢٠٠٦/ه١٤١٧ الرياض –للعلوم األمنية 

  كتب فقهية حديثة ومؤلفات عامة ومتخصصة : اً رابع
  حسون تماضر /   د- ١

المجلة " البيت ، المدرسة ، ووسائل اإلعالم وانحراف األحداث في الوطن العربي " 

 –ز العربي للدراسات األمنية والتدريب  دار النشر بالمرك–العربية للدراسات األمنية 

  . ه١٤٠٩ العدد السابع –الرياض 

  جابر عبدالحميد وآخرون/  د-٢

  .دار النهضة العربية" معجم علم النفس والطب النفسي  " 

   جبران على الجبرين -٣

  .  إصدارات مؤسسة الملك خالد الخيرية– العنف األسري خالل مراحل الحياة 

   زينب رضوان/  د -٤

م ١٩٩٨المجلة الجنائية القومية عدد مارس " معالجة اإلسالم لعثرات الحياة الزوجية  "

  .المجلد الحادي واألربعون

  سناء الخولي /  د -٥

  .م١٩٨٦ ـ اإلسكندرية ـ -األسرة والحياة العائلية 

   عبد القادر عودة -٦

  . بيروت-ب العربي  دار الكتا–سلسلة الثقافة العامة  "  التشريع الجنائي اإلسالمي"

  عبداهللا علوان/  د-٧

  . لبنان -   بيروت-دار إحياء التراث العربي " تربية األوالد في اإلسالم  " 

  زينب العايش /عبد العزيز موسى ، د/  د-٨

  .عالم الكتب " سيكلوجية العنف ضد األطفال " 

  عبد اهللا بن عبد العزيز اليوسف وآخرون/  د -٩

مطبوعات " سة ميدانية على مستوى المملكة العربية السعودية العنف األسري درا " 

  .م٢٠٠٥ / ١٤٢٦وزراء الشئون االجتماعية الطبعة األولى 



 - ١٩٦ -

  علي إسماعيل عبد الرحمن/   د-١٠

  .مكتبة األنجلو المصرية "  األسباب والعالج –العنف األسري  "

  عواطف حسن الجشي /  د- ١١ 

بحث مقدم المؤتمر " ايا الواردة لوزراء الداخلية واقع سوء المعاملة من خالل القض" 

حماية الطفل من سوء المعاملة واإلهمال عبر حماية األسرة وتعزيز التشريعات البحرين 

  م منشور على صفحة المعلومات ٢٠٠١

   لشيخ محمد أبو زهرةا -١٢

  .م  ١٩٩٧/ ه١٤١٧ دار الفكر العربي – أصول الفقه 

  من محمد السيد عبد الرح/  د-١٣

موسوعة ) العالج -التشخيص-األعراض–األسباب (علم األمراض النفسية والعقلية "

  .م ١٩٩٩ دار قباء للطباعة والنشر - الكتاب األول الجزء الثاني–الصحة النفسية 

  محمد رشدي إسماعيل /   د -١٤

  . م ١٩٨٣ ه ١٤٣٠ دار األنصار الطبعة األولى – الجنايات في الشريعة اإلسالمية 

  : محمد شفيق  /  د-١٥

  .م١٩٩١الشركة المتحدة للطباعة والنشر والتوزيع القاهرة " السلوك اإلنساني   "

  .المكتب الجامعي الحديث " ظاهرة جناح األحداث ، طبيعتها ووسائل مواجهتها " 

  محمد عقلة /  د -١٦

  .هـ ١٤٠٩ األردن – مكتبة الرسالة الحديثة – نظام األسرة في اإلسالم 

   محمود سعيد إبراهيم / د-١٧

  م٢٠٠٦دار ومكتبة اإلسراء للطبع والنشر والتوزيع " سلسلة العنف في المواقف في الحياة اليومية " 

  منيرة آل سعود /  د-١٨

دار الثقافة المصرية للطباعة "  أنواعه وأسبابه وخصائص المتعرضين له–إيذاء األطفال "

  . هـ ١٤٢١ –والنشر والتوزيع 

   على سيف الجميلنجيب/ د-١٩

 –ملتقى المرأة للدراسات والتدريب " المرأة والجريمة من منظور القانون االجتماعي " 

  .م٢٠٠٤ الطبعة األولى –تعز 



 - ١٩٧ -

  

  القانونیة المراجع : خامسًا

  أبو الوفا محمد أبو الوفا /  د-١

امعة الجديدة  دار الج–دراسة مقارنة " العنف داخل األسرة بين الوقاية والتجريم والعقاب "

  .م ٢٠٠٠

  أحمد حسني أحمد طه  /  د-٢

بدون دار "  جرائم االعتداء على األشخاص "شرح قانون العقوبات القسم الخاص"  - 

  .نشر أو سنة طبع  

  عبدون دار نشر أو سنة طب" مذكرات في علم اإلجرام  " - 

  .م ٢٠٠٥/ه١٤٢٤ طبعة – القسم العام "شرح قانون العقوبات  "-

   أحمد عوض بالل / د -٣

  . الطبعة األولى –النهضة العربية دار " النظرية العامة والتطبيقات "  علم اإلجرام 

  السعيد مصطفى السعيد /  د- ٤

مدى استعمال حقوق الزوجية وما تتقيد به في الشريعة اإلسالمية والقانون المصري " 

  .م  ١٩٣٦" الحديث 

   أليسا دلتافو -٥

  . م ١٩٩٩ – دار المدي – دمشق –مة نوال اليقة  العنف العائلي ، ترج

  جالل ثروت/  د-٦

  .م٢٠٠٧" علم اإلجرام وعلم العقب  " 

  حسن محمد ربیع  / د-٧ 

  .المؤسسة الفنية للطباعة والنشر " مبادئ علم اإلجرام " 

  حسنین عبید / د-٨
  م١٩٧٨طبعة " الوجيز في علم اإلجرام والعقاب"

  حسين الخزاعي/  د-٩ 

   اليوم هواه وغدا محترفون –فال منحرفون أط " 

٤٧١٥٥=articleno?aspx.article/net.ammonnews.www    

  رؤوف عبيد /  د-١٠

http://www.ammonnews.net/article.aspx?articleno=47155


 - ١٩٨ -

  م١٩٨٩الطبعة الثامنة " أصول علمي اإلجرام والعقاب "

  رمسيس بهنام /   د -١١

 م ١٩٧٨نشأة المعارف باإلسكندرية " جرام والعقاب علم الجريمة وعلم الوقاية اِلإ" -

 الجزء الثاني والثالث علم االجتماع الجنائي وعلم السياسة الجنائية أو -علم اإلجرام " -

  .م١٩٧٠ منشأة المعارف باإلسكندرية "الوقاية أو التقويم 

  سيد عويس/ د -١٢

  م١٩٦١طبعة" األحداث األسر المتصدعة وصلتها بجناح " 

   علي عبد القادر القهوجي -١٣

  . م ١٩٨٧الدار الجامعية " علم اإلجرام وعلم العقاب " 

  عمر السعيد رمضان/ د -١٤

  م١٩٨٢طبعة "دروس في علم اإلجرام والعقاب  "

  فتوح الشاذلي /  د-١٥

  .منشورات الحلبي الحقوقية " أسباب علم اإلجرام والعقاب " 

  عبد الستار فوزية /  د-١٦

  .دار النهضة العربية " مبادئ علم اإلجرام وعلم العقاب " 

  مأمون سالمة /    د-١٧

 كلية الحقوق جامعة – منشور بمجلة القانون واالقتصاد " بحث بعنوان إجرام العنف "- 

  .م١٩٧٤ ٢ العدد ٤٤ س –القاهرة 

  .م ٩٠/١٩٩١طبعة "  القسم العام "قانون العقوبات"- 

  دار الفكر العربي" علم اإلجرام والعقاب أصول " - 

  محمد سامي قرني/ م-١٨

  . النسر الذهبي للطباعة  " علم اإلجرام  " 

  محمد عبد الحميد مكي /  د-١٩

  .م ١٩٩٦ دار النهضة العربية " دراسة مقارنة – جريمة هجر العائلة "

  محمود سالم زناتي /  د- ٢٠

م ١٩٧٠ العدد الثاني – القانونية واالقتصادية مجلة العلوم" حقوق وواجبات الزوجين " 

  . ١٢س



 - ١٩٩ -

  : محمود نجيب حسني  /  د- ٢١

  . م١٩٨٦دار النهضة العربية  " ص القسم الخا–شرح قانون العقوبات  " 

  .م١٩٨٩طبعة "  القسم العام –شرح قانون العقوبات   " 

  آمال عبد الرحيم عثمان/ يسر أنور علي ، د/  د-٢٢

  . دار النهضة العربية " جرام والعقاب أصول علمي اإل " 

  دوريات : ساً ساد

  . إعالن القضاء على التمييز ضد المرأة -١

 اإلعالن العالمي بشأن القضاء على العنف ضد المرأة ، صدر بموجب قرار الجمعية -٢

  ) A/B٤/٦٢٩( بناء على تقرير اللجنة الثالثة ٤٨/١٠٤العامة لألمم المتحدة رقم 

  .م ١٩٤٨ ديسمبر ١٠العالمي لحقوق اإلنسان والصادر في  اإلعالن -٣

 مطبوعات المجلس الوطني لشئون األسرة منظمة الصحة العالمية – الصحة والعنف -٤

  .م ٢٠٠٥

 دراسة ميدانية على مستوى المملكة العربية السعودية من – العنف األسري -٥

   .  م٢٠٠٥ /ھ١٤٢٦ودية مطبوعات وزارة الشؤون االجتماعية بالمملكة العربية السع

  .م ١٩٥٣ لسنة ٥٩ قانون األحوال الشخصية رقم -٦

  .م ٢٠٠٨ لسنة ١٢٦م والمعدل بالقانون رقم ١٩٩٦ لسنة ١٢ قانون الطفل رقم -٧

العدد األول –المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية - المجلة الجنائية القومية -٨

  . م ١٩٦٩

لبحوث االجتماعية  المركز القومي ل-م ١٩٦٩ العدد األول المجلة الجنائية القومية -٩

   .م٢٠٠٤ العدد األول –والجنائية 

 عاما على ٥٠م بمناسبة مرور ١٩٩٥ مؤتمر بكين للمرأة والذي عقد في سبتمبر -١٠

  .إنشاء األمم المتحدة 

 النت مواقع : سابعًا

١٦٧١=t@٢٢=f?php.viewtopic/forum/com.allchat١٢.www           

١٦٧١=t@٢٢=f?php.viewtopic/forum/com.allchat١٢.www       

http://www.12allchat.com/forum/viewtopic.php?f=22@t=1671
http://www.12allchat.com/forum/viewtopic.php?f=22@t=1671


 - ٢٠٠ -

٤- - ١ch/٢٠٠٩/arabic/contents/publictions/org.hdr-arab.www

pdf.a  

٤٧١٥٥=articleno?aspx.article/net.ammonnews.www         

Honour crimes : an analytical perspective Cairo cewla cewla                          . 

html-٤٢-t/php.index/archive/vb/sa.gov.quedu://http       

       gor.unifem.wwwموقع اليونيفيم على شبكة المعلومات 

    ٩١-www.un.org/womenwatch/dow/egm/vaw-gp-

٢٠٠٥/docs/experts/khafagy  honorcrimes pdf.  

  

  

  

  

  

  

http://www.arab-hdr.org/publictions/contents/arabic/2009/ch4-a.pdf
http://www.arab-hdr.org/publictions/contents/arabic/2009/ch4-a.pdf
http://www.ammonnews.net/article.aspx?articleno=47155
http://quedu.gov.sa/vb/archive/index.php/t-42-html
http://www.unifem.org/
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