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� ا����ن و�ل �ا� ��اھدي 	�رة ��دي  

�رح ا� �ر�� و��زن  ا����ن�ا� �ن 

���رق  ا�ذيا� ‘��أ‘ا� �ر ا���ن  ��ز��

�ر ا�طر�ق ا����ة ا�أ�ن �� ‘��أ ‘�ل ان 

'�&��م ��س أ�ن ذ�� ا�اا� ا#و.

ا� و, وأ�����ا� �ل ا*(د'�ئ .ا����ة

(د'�,� أا� �ل و ,ا+���� وا� ا#وا�� 

ا�ذ�ن ��/��م �� ا����/. دون ا&�	��ء 

�0�و� وھ�� ��02&م ،،زاوي ا��د (د

 ا�ذي زود�� ��/2و��ت ���&�د ھذه ا&�

2"  ا5&��ذة ا��ذ�رة�  . "ا����� �

  دوا�� ���د
  

  

  

            



 
 

 

 ��ل �����
 َرب� َأْوِزْ�ِ�	 َأْن َأ�ْ�َُ� ِ�ْ�َ�َ��َ ا��ِ�	 [

َ/�ِ�.ً� َ�ْ�َ,�ُ+ َوَأْد(ِْ$ِ�	 ِ)َ�'َْ�ِ��َ ِ&	 َأْ�َ�ْ�َ% َ�َ$	� َوَ�َ$� َواِ�َ#يّ َوَأْن َأْ�َ�َ  
 ]4�َِ�ِدكَ ا�2��ِ�.01َِ 

                                                            
 .9:19رة ا���  ا567 

  في البداية نشكر اهللا عز وجل الذي وفقنا  إلتمام هذا العمل المتواضع

  إنجاز هذا البحث فيكما نتوجه بالشكر الجزيل  إلى كل من ساعدنا 

  التقديرعبارات الشكر و أن نتقدم بأسمى  يشرفناأو من بعيد ، كما  سواء من قريب

  القيمة ابخل علينا بنصائحهالتي لم ت   ة الماحي ليلىالمشرف ةإلى األستاذ

التي مهدت لنا الطريق إلتمام هذا البحث ، و ال يفوتنا أن نتقدم بجزيل الشكر 

دة على صبرهم معنا طوال م قسم علم اإلجتماع التربويأساتذة إلى كل  والعرفان

  .و كل من ساعدنا في انجاز هذا العمل من قريب أو من بعيد  دراستنا
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  :����د 


ددة ا�زوا��       ��  و ا������ ��ط�ب ���ر��
إن ا�
�ف �د ا��راة �
��ر ظ�ھرة وا�


دد ھذا ا�
�ف "! � ��ف أ�وا�� و �� !$" و �ن ھذا ����وز ا��%'�رات ا�%رد� و ا������

 ��ر�ل و ھذا ا�
�ف �'���� أ-,��� ظ�ھر�� دا ل ا�����+ ا�ذي �$دف إ�( ��'�د دو��

� ا��رأة دا ل ا�����+  �
��ر ,وا�+-�
�.  
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  :���وم ا���ف �ن ��ظور ا����ء ا������ت : ا��ط�ب ا	ول  

  


ر�ف / ���.! أن   ���  إن �
ر�ف ا�
�ف / ��%2ل �ن ا�و�! �� ، إن أ� ��0و�

��3 ا�و��4 ��ن ا�
�ف ،  و ا����34ت أو ا��2ورات ا���0ط �
  ����ھل ا�

"��ط��+ ا6-,��!   ا��%$وم ا�
�ف �د�و�� إ�( �0د�د ���ل  �'�ھ���� �ن  3ل �
��ن   

 ا�
�ف ا��! �'
( ا�( �
ر�%$� �دى  "7 �'�$د"$� ا�
�ف �� ��ف  �������  ،و أ�
�د �
و�

  و ھ! ��3  ا�������
��  �3 ا������
،وھ! "7 ا��'�ء ،و دا ل  أط�ر �0دد �

� �ن ا/ط3ع ��( ���رب 0��� و ھ! ا���� �3 ا�زو�� ، ا�ط��3 �ن ��ر�  ��دا��
�


�ف ،��� �'��ون  ��( �>'�س ���2ر  ا��
ر�ف إ�را7! ووا�
! �ر��ط �� ���و�

  .����رب  �2  "! وا�+ ا�����! �
�ن  و "��ء ز���! �0دد

روه ذو '�وك =�ر إن ا�
�ف  �ن ��ظور �0/ت ا��'�ء  ����0 ا�
�ف ا�زو�! ا���     

ا�6'��!  و �2رف �دوا�! رھب و ظ�ھرة �ر"و� أ ���3 و ا�������    و ��4"�� ،وھو 

'�وك إ�'��! '��! �$دف إ�( ��ر�د ا��رأة ������ر ھ�  ,�7ن  �
�ف �ن اA'�س ��@�ن 

 و ا/'��رار و ا�ط�>��� و ��س ,را��$� "! ا�2��م ، إن ا�
�ف  ظ�ھرة / ��.�ر / �زول

 و / ��'( ، "$�� �
دد ا�%��ءات و اAز�� "Bن ���و�$� و �د�و�$� وا0د و ���( �ر �'�

"! ذا,رة ا��رأة �A$�  ��رك أ�4را ����  "! ا��%س و ا��'د ، و�د �د"+   �
��ف   ا�ر�ل 

  .�زو��� أ����0 �$� إ�( در� ا��%,�ر "! ا/���0ر ��%�ذ �2رھ� و ا����رھ� �ن ذا�$�

 أ رى            إن ,����,       ��ف / ��,ن إ���د ا�و2ف  ا����0! �$� أو ا'��دا�$� /�>�

"�ن  3ل ا��2ر��0ت ا���د� �ن ��ل ا��'�ء ا��
�%�ت ����ن ��� 2
و� و2ف       

2
ب ا�%2ل ��ن ا����ب ا��%'! و ا��'دي و � ��, ، ��
�  ا��! �
�-$� زو��
و�

�3 ا�زو�� ا���'! و ا���4"!  "! و
 ا�
�ف ا��!  �د ��
رض �$� ا��رأة "! ظل ا��
�  
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����  :أ�"�ب ا���ف ا�زو � �د ا��رأة : ا��ط�ب ا�

  

  ز��دة ا/ �3ط �����Aب -

-  �  �%ر�E ا��.وط ا� �ر��  ا��! ��
رض �$�  ا�زوج "! زو��

-   ا���'��-�
  ا�ظروف ا��

  ���ول ا��',رات  -

-    �د ل اAھل "! ا�-ؤون اA'ر�

  أ'�وب  �
ض ا��'�ء ا����4ل "! ا��'�ط و ا�%'�د  -

-  �
,س ��( '�و,�� ��� ا0�رام  ا@ ر�ن و �دم  ��,�� �ن ���� ا����0ت اA'ر�

  ا��%'! و ا/�����! 

  ا��$ل �>'س ا���0ة ا�زو�� و ا��0وق و ا�وا���ت ا��ر�� ��( ا�زو���ن   -

-  ��Aا !-%�  

- !���
  �د�(  ا��'�وى ا��


ف ا�و�! ا�د��! و ا���4"! -�  

�د�ن ا��'�وى ا/���2دي �H'رة  ��� �د"+ �
ض أ"رادھ� ��%ر�E -��0ت �
����$م    -


رض أ"راد  ��
�ف �  "�,ون ا������-�
 ا��.وط  ا������     ا�'���


دام ا�و�! �-�( أ�وا�� �د�! ا��'�وى ا��
���! ��Hو�ن ��� �ؤدي / -�  


دد ا�زو��ت و ا�زواج �ن =�ر ا��واط��ت ��� �-
ر ا���Aء  -�, ا�ظروف اA'ر�

  ���دو�� "�د"
$م ��دة  ����رد ا�ذي ��ر�ب ���� �ط��
 ا��0ل

ا��
رض ��
�ف و  �2 �ن ��ل اAم �A$� �رى �د أھ��$� �$ذا ا�'�وك ����6" �زواج 

  2.1.�رات  ,��ر ا�'ن �ن "���ت

� ن ط: �
�ز ا�'�د ��د J  ـ 1����
��  ، أ'���� و �ظ�ھره و ا��0ول ا����ر0�
، دار ا�
ر�� ��ط��� و ا��-ر  1ا�
�ف "! ا���0ة ا����

  2009ا���ھرة 
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  ��2درة 0ر��ت  ا���Aء و �2 ا�%���ت و 0ر���$م �ن أ�'ط ا��0وق  -

  �'�ط اA'��ء ا�ذ,ور  -

  ر"
 ا�'وء  -

  ا�
�ف �د ا��رأة 

  ا��ط�ب ا���4ث أ أ�واع  ا�
�ف
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  ��ف &دة أ�واع أھ��� ا�:  ا��ط�ب ا����ث 

ا/��داءات  ا��'د�   وھ! =���� �� �,ون ذ�ك ����رب ���Aدي وا��-��ر وإ0داث  -1

 ا�
�ھ�ت و ا�2%+ و ا��,م  ، �0ث ���M ��$� ا��روح او ا��26 ���,'ور او ا���6

 "! ا�
�ف ,�'�
��ل ا@/ت ا��0دة  ��
او ا���ل ، وھذا 0'ب ا�طر�� ا��'�

 ھذا ا�
�ف ا��و�� إ��$ن   ��� �ؤدي ذ�ك ا�( ,��',�ن او ا�0ذاء ، و�,ن �2ل �'�

  و�وع 0دث ,��را  �2 اذا ,��ت ا��رأة �0�ل ��� �ؤدي �$� ا�( '�وط ا����ن     

ا/��داءات ا��%'�  و ا��
�و�  و=���� �� �,ون ,��'ب و ا���وء ا�( اھ�� ا��
�دي  -2

� و ا�0ط �ن ����� �>�%�ظ �ذ�7  �0ط �ن �دره او ���ل �ن���   �-ر"�  و-رف أھ�

4م د"
$� ا�( ا/�طواء   و"�دان   ا��4 ����%س   أو ا'� دام ا��$د�د ا��%ظ! ا���ر�ن 

  �ن ��ل ا��
�دي  �0و ا��
�دى  ���� ��0ل اAول ��(  �وع طرف ا���4! 

 ا���د� و ا/����
 :��2ديا/��داءات و'وء  ا��

ا�زوج  زو��� �ن �ر��$� أو �2روف ا���زل أو ��ط+ ��$� : "�0رم �34   -3

 .ا0������$� ا���د�

4-    :ا/��داءات ا���'�


 أو   ��  ��ر إ,راه  ا��
�دى ���� ��( ���ر' ا���س أو ������م �>���ل ��'�

   -�ذة ا�6رار ا���ر�� ،و ا��!  ��+  ذ�ك ��( ا���0

5-   :و ا/������   ا/��داءات ا�'�طو�

��ر "رض ا��
�دى ا�
ز�  ا/������ ��( أ0د أ"راد ا@'رة أو ا�
ز� �ن ��0ط 

�7 و ا2Aد��ء أو ���د 0ر, و �را�� أ"راد اA'رة �
  ا�
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  :أ()�ل ا���ف : ا��ط�ب ا�را"' 

� �و�ود �,4رة "!   �<� ���د �
ددت أ-,�ل ا�
�ف  2د ا��رأة "! ا�
��م ا��! ��%ق ���

ا�����
�ت �ن ���و�$� ن أ�4رھ� "! ���+ ا�����
�ت ، و إن ا ��%ت �%��2ل  و 

ا�'�7ل   ،و �
���ة ا��رأة �ن ا�
�ف �د�� و ��ر� � و �و�ودة  "! �
ظم  

�0ط�ط ا�ذي ,�ن '�7دا أ��م ا���ھ�� ��ل ا���0رات ا�'��� �رورا ���� �ف و ا/

ا6'3م  0�( و2و��� إ�( ا���0رات ا�0د�4 ، ووأذا زا�ت �
ض ��ك ا�2ور أو 

�.�ر  -,�$� ا/ أ�$� ,��ظ�ھرة  / �زال ��7� ، ��  زا�ت ا��رأة �
��! �ن ا�
�ف 

  0�:11د /ن ��$� �34 

  0ر���$� �ن �0$� "! ا��
��ر  -

-  �$
  ,��س �-ري  �ن در�   أد�( ا��
��ل �

  0ر���$� �ن ا��
��ر �ن أرا7$� و أ",�رھ�  -

  .أھ���$� و �
ر�$� ���رب و ا�-�م -

و�رى �ن  3ل ذ�ك ا�� �2ون 0ول -ر أ�واع  ا�6ذاء ا�ذي ��
رض �� ا��رأة و 

�,�$م ��%�ون  ��(  طوط� ا�
ر�� ,��6ذاء ا��'دي و ا���'! و ا��%'! ،�0ث  

�'A2د ا��رأة و ھ! " ��'م ا0�د  ��ل " �ذ  ذ,ر  ا �434 أ'���ب ��Nذاء ا��و�:  

 :�4ل : و ا���وي ���رأة : ا�6ذاء ا��د�! 

 ا����2ف ���$�  ��د��  -

  ا��0رش �$� ��'��  -

  .إظ$�رھ� �2ورة  =�ر / �7 "! و '�7ل ا3�6م   -        


$� �ن ز��رة أھ�$�  -       ��.  

                                                           
1   ، دار ا�,��ب ا�
���! ���-ر و ا��وز�+ اAردن ص : ���ر ,راد-%��
   . 34'�,و�و�� ا�ر�ل ا�
��ف و ا��رأة ا�
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  �4ل : ا�
�ف ا�زو�!  -3      

  ��� ط���$� أذا ط��ت ا�ط3ق  -

  �رك  ا�زوج ����زل  -

  زوا��  ���رأة اA رى  -

-  �$� ���   

  ا/'� %�ف و ا�' ر� �Qرا7$� أ��م ا@ ر�ن  -

 :0ر� ا��رأة و ��$�  د���ف ���-

- 
 .$� �ن ا� روج �ن ا���ت ��

-  
  .ا�
�ل$� �ن ��

- 
  .إ�داء رأ�$�$� �ن ��

و 3ل ذ�ك أ-�رت  أ=�ب ا��0وث إ�( و�ود  أ�واع ا�6ذاء ا��'دي ،و ��%�وت  

 ا�Aرار �ن �وع إ�( آ ر ،,���رب و ا�ر,ل و -د ا�-
ر ��وة و ا�2%+  و �'�

ا��'�ب "! ا��
4ر و ا� �ق و ا�0رق ،و ���ف  إ�( ذ�ك ا��
ن و ا��2ق  و ا��رب 

  .��$ور أ��4ء و �ود ا�زو� "! ا�'��رة أ��4ء ا�0�ل ، ���دة ا�'��رة 

و"! ا�6ذاء ا��%'! ���رأة �رد أ�واع أ رى ,��-�م و ا6ھ��ل و ا����0ر و ا�� و�ف و 


����$� , �د� ،و �و���  ا��وم �$� ��'��رار و �را���$� و إ'�ءة ا�ظن �$��.  

( ���ر' ا���س إ���ر ا��رأة ��: و"! ا�6ذاء ا���'! �ذ,ر ا�دار'ون أ�وا�$� ��$�  

 �.�ر ر=�  ��$� أو ا��$د�د ��Bذا7$� إذا ا���
ت ،و ھ�رھ� ، و إ���رھ� ��( ���ر'

  :و�ن ا����2%�ت ا���داو� �2ور ا�
�ف ����! . ا�%
ل ا�� ل ذات أ"
�ل -�ذة 
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  ��ف �ؤ�ت  -

  ��ف ���ط+  -

  ��ف �'��ر -

  أو 

-    ��ف �در� �'�ط

-    ��ف �در� ��و'ط

 ,��رة ��ف �در� -  

  :أو 

  .��ف �م � رج �ن �ط�ق اA'رة  -

��ف  رج �ن �ط�ق ا/'رة ��0ث إط�+ ���� ا���ران أو ا/��رب وو2ل ا�( -

   .ا�-رط ،و ا��0,�
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 الجزائر في العنف مظاهر:  5

 :األسري العنف 1-5-

 العنف بأن الدولية العفو لمنظمة التابعة المرأة ضد التميز على القضاء لجنة وضعت

 وفي كافة المجتمعات في السائد المرأة ضد العنف أشكال أسوأ أحد هو العائلي

 21. العنيفة بالنزاعات تأثر التي المجتمعات

 باشا مصطفى لمستشفى الشرعي الطب مصلحة بها قامت دراسة نتائج من وانطالقا

 نتيجة عام كل المسشفى في العالج تنشد امرأة 9000 حوالي أن 2001 سنة في  الجامعي

 ℅ 77 في الزوج هو المعتدي ان واتضح العائلة في أغلبيتها تحدث التي االعتداءات العنيفة

 وثالثة سنة 45 و 35 بين أعمارهم تتراوح رجال العنف مرتكبي من ℅ 53 الحاالت وأن من

 11 و خفيف عالج تطلبت منها ℅ 82 الجسدي، العنف سببها المسجلة من الحاالت أرباع

 .جامعي مستشفى 15 بالجزائر توجد انه حين في .تدخل جراحي تطلبت ℅

 الوطنية للحماية العامة اإلدارات مصالح سجلت الثاني الثالثي خالل السنة نفس وفي

 ℅ 12 لالغتصاب، عرضة كانت حالة 50 النساء، ضد عنف حالة 1439 (الوطني الدرك)

 العفو منظمة ورحبت األب، ℅1 األوالد، ℅2 اإلخوة، ℅ 12 األزواج، هم من المعتدين

وجوان  2002 ديسمبر بين الجزائر في المرأة ضد العنف حول دراسة إجراء بحقيقة الدولية ،
2003 

 غير نحو على وجمعت العمومية للصحة الوطني المعهد رعاية تحت الدراسة أجريت وقد

 منظمات عن فضال واالجتماعية واألمنية والقضائية الصحية السلطات عن ممثلين مسبوق

 الدراسة واستندت المرأة، ضد العنف مضمار في تنشط وطنية حكومية غير دولية ومنظمات

 مرتكبي أن واتضح المرأة، ضد والنفسي الجسدي العنف أشكال جميع من حالة 9033إلى 

                                                           
1     . 36�ر�+ '�ق ذ,ره ، ص : �
�ز ���ر ,راد-
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 األسر وتشهد .األسرة أفراد أحد أو المعارف من الحاالت بعض في يكون هذه االعتداءات

 يرتبك الذي العنف إلى أيضا الدراسة وأشارت عنها، المعلن االعتداءات من 50℅من  أكثر

 ضد المرتكبة العنف حاالت ثلث االعتداء من النوع هذا ويمثل أمهاتهم ضد قلب األبناء من

 هم األشقاء يكون المتزوجين غير فئة في أما سنة 55 من أكثر أعمارهم األشخاص البالغ

 يكون الحاالت أغلب في أنه أيضا الدراسة هذه وأضحت االعتداء، حاالت 1عن  المسؤولين

 يمثل ال حين في المتعمد والجرح الضرب في يتمثل حيث جسديا االعتداء 10 من أكثر /

 ) النسبة نفس الجنسية االعتداءات وتبلغ الحاالت هذه من 1 / ويشكل (1النفسي  االعتداء

 أيضا الدراسة وكشفت االعتداء، من النوع هذا نسبة نصق االغتصاب 20 نسبة سوى / 20

 منهن ℅ 37 يعتبر كما االبتدائي، دون الدراسي العينة مستواهن نساء من ℅ 75 أن

 القضاء إلى للجوء منهن ℅ 74 وترفض ربات بيوت، منهن ℅ 52 و أرامل أو مطلقات

 . له تعرضن ما عن لإلبلغاء

 رسمية إحصائيات خالل من األرقام هذه عن الكشف تم فقد السعودية الوطن صحيفة وحسب

 العالمي اليوم إحياء بمناسبة العاصمة الجزائر في نظمت رسمية ندوة خالل تم عرضها

 ومسئولين االختصاصين من نخبة فيها شارك النساء ضد للعنف الخامس والعشرون

 ضد عنف حالة 2000 من يقارب ما سجل أنه رسمية، وجهات وممثلوا وزارات حكوميون

 وهو ، 2005 عام من سبتمبر إلى جويلية بين ما الفترة في وذلك أشهر فقط، 3 خالل المرأة

 تم انه أيضا اإلحصائيات وأضحت المرأة، ضد العنف لظاهرة ارتفاع ملحوظ إلى يؤشر ما

 اعتداء حالة 1393 و قتل حالة 26 إلى انقسمت النساء، عنف ضد حالة 1982 رصد

 فيما (اغتصاب) جنسي العتداء تعرضت حالة 124 حادة، وكذلك بأدوات أو باليد جسدي

 بمحاضر إثباتها تم وقائع في الجزائرية القوانين المعاملة بموجب لسوء تعرضن من عدد بلغ



                   

 ��ھ�� ا���� �� ا��أة          :                                                                ا�
	� ا�����   

 

 

 
46 

 للتحرش تعرضت حالة 30 نحو تسجيل إلى ضحية إضافة 422 الشرطة مراكز في رسمية

 .باإلكراه الجنسي

وعدم  النزاع خالل القانون سيادة احترام عدم الجزائرية العائلة في العنف وقوع عوامل ومن

تراجع  األخرى المساهمة العوامل ومن العنف، من النساء لحماية المتوافرة الضمانات تنفيذ

المخدرات  استخدام وانتشار البطالة معدل وارتفاع األخيرة السنوات خالل المعيشة مستويات

أن  بحقيقة الحكومة ٌرت وقد .المساكن في االكتظاظ على أدت التي السكن أزمة واستمرار

 المحددة التشريعات غياب أيضا بل متزايدة بصورة الجزائر في مشكلة يمثل العائلي العنف

 أي تتوفر ال كما المشكلة، انتشار حول واإلحصائيات العنف من النساء التي تحمي

 .العائلة في العنف ممارسة بسبب مقاضاتهم جرت الذين الرجال حول عدد إحصاءات

 من المعاملة سوء أو للضرب يتعرضن اللواتي النساء فإن شدة في النساء لجمعية ووفقا

 الذي األذى عن اإلبالغ عن االجتماعية بيئتهن في أناس بثنيهن ما غالبا جانب أزواجهن

 العائلي العنف حاالت بشأن إجراءات اتخاذ في الشرطة أفراد يمانع ما له، وعموما يتعرضن

 كبيرة بدرجة ذلك ويعود المرأة، قتلت إذا إال تدخال ذلك معتبرين شكاوى، في تسجيل حتى أو

 .العائلي العنف مشكلة في والوعي انعدام التدريب إلى

 :اإلرهابي العنف 2-5-

 سواء الجزائر في اإلرهاب من وتأذت تأثرت التي الفئات أكثر الجزائرية المرأة كانت

أو  واالغتصاب للعنف وتعرضها حريتها وانتزاع كبتها محاولة ناحية من ملموس مستوى على

 .باألمان شعورها عدم ناحية من النفسي المستوى على

 ورئيسة التسعينات لفترة المرأة وحقوق التضامن وزيرة حبيلس بن سعيدة السيدة وكشفت

 أن اإلرهاب لضحايا الدولية الجمعية ورئيسة الريفية المرأة لحقوق الجزائرية الجمعية

 هو الرقم هذا أن وأضافت سنين عشرة خالل امرأة 7000 من أكثر اغتصبوا اإلرهابيين
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بناتها  اغتصبت العائالت من كبير عدد ألن بكثير أكبر يكون الحقيقي الرقم لكن به المصرح

 كبيرة نسبة أن كما العار، بها يلصق أن من والخوف التقاليد بسبب األمر عن تكتمت لكنها

من  يعانين أخريات وأن له، تعرضن ما جراء مزمنة اضطرابات يعانين النساء من هؤالء

 تثبت وثائق على حصولهن لقاء المحلية المستويات على مسئولين من جنسية مساومات

 الجزائر غادرن اللواتي النساء بها أدلت التي الشهادات وتوحي لإلرهاب، كن ضحايا أنهن

 جانب من والوعيد للتهديد عديدات نساء تعرضت الجسدية االعتداءات إضافة على بأنه

 .الجماعات المسلحة أعضاء

 على التغلب على النساء مساعدة في مهما عامال يشكل أن العدالة إلى الجناة لتقديم ويمكن

 العدل على فالحصول له تعرضن الذي الجنسي العنف عن الناجمين والصدمة اإلذالل

 .اإلنسان حقوق انتهاكات لضحايا أساسيان حقان هما والتعويض

 :القانوني التمييز 3-5-

 الشرق في المرأة لحقوق مقارنة دراسة أول اليوم هاوس فريدوم مؤسسة أصدرت

 أقاليم أكثر أحد في المرأة لوضع وهاما فريدا تحليال الدراسة وتقدم. أفريقيا وشمال األوسط

 .وأهمية تعقيدا العالم

المواطنة  :أفريقيا وشمال األوسط الشرق في المرأة حقوق" عنوان يحمل الذي التقرير وجد وقد

الفلسطينية  السلطة ومناطق دولة عشر الستة في المرأة حقوق في كبيرا قصورا "والعدالة

العدالة  نظام :المجتمع مؤسسات من مؤسسة كل في بشدة المرأة وتعاني .للدراسة الخاضعين

 .واإلعالم الصحية والرعاية والتعليم واالقتصاد الجنائية

فيما  نوعه من األول هو التصنيف ذلك يعد حيث رقمي، لمقياس وفقا الدول الدراسة وتصنف

 .اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن من الدراسة منهج ويستمد .المنطقة في المرأة بوضع يتعلق
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بعض  في المتوسط من أعلى نقاطا - والجزائر والمغرب تونس - فقط دول ثالثة حققت وقد

 .النقاط من معدل أقل السعودية العربية المملكة وحققت .المرأة حقوق مجاالت

 من اإلقليم نطاق داخل الجنسين بين المساواة عدم تتفاقم الدراسة، عنه تكشف لما ووفقا

 التقاليد وانتشار الحكومات اهتمام وعدم النساء بين األمية محو معدالت خالل ارتفاع

 وغير بحقوقها واعيه غير يجعلها مما المرأة ضد معا تتضافر عوامل الذكورية، وجميعها

 .الحقوق تلك على الحصول أجل للنضال من مؤهلة

 وشمال األوسط الشرق دول في المرأة تمنع التي الرئيسية العقبات من العديد الدراسة تحدد

ومن  جتماعية،واال واالقتصادية والسياسية والمدنية القانونية حقوقها بكامل التمتع من أفريقيا

 :بينها

 · .الرجل من أقل منزلة في يضعها الذي القانوني التمييز

 · .والمواطنة الجنسية قوانين في التمييز

 · .المنزلي العنف

 · .الصوت وغياب المعلومات إلى االفتقار

 · .الرجل من أقل منزلة في يضعها الذي األسرة قانون في التمييز

 · الشكوى آليات إلى االفتقار

 المرأة ضد التمييز أشكال جميع على القضاء اتفاقيات في طرفا دولة الجزائر أصبحت

 ) الفقرة 15 و (2 ) فقرة 9 و 2 المواد على تحفظات أبدت أنها إال 1996 يونيو 21 في ،

 منظمة عن صادر تقرير وحسب االختياري، البروتوكول في طرف ليست وهي 16 و (4

 ضد العنف ممارسة سهلت العدالة قانون في التمييز على القائمة النصوص الدولية أن العفو

 مع التعامل النساء على جدا الصعب من وجعلت عملية التمييز على وأضفت السرعة المرأة

 .اإلنسان حقوق النتهاكات النطاق الواسع االنتشار المترتبة على العواقب
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 عام في به العمل منذ ةاألسر  قانون الجزائريات المرأة حقوق ناشطات عارضت وقد

 غير القانون تجعل أن يمكن عليه تعديالت إلدخال ةتفصيلي مقترحات بعضهن قدمت 1984

 اقترحت ألية التعديالت الجزائريات في النسائيات الناشطات معظم وتدرك التمييز، قائم على

 .المطلوب من أقل أنها إال الحالية القانون عن ملموسا تطور تشكل القانون مؤخرا على

 تحصل أن للمرأة يمكن وال سبب دون واحد طرف من زواجه بفك للرجل يسمح فالقانون

 األذى أنماط بعض أساس على المحكمة التماس عبر إال الزوج، يوافق لم ما الطالق على

 .حقوقها جميع عن المرأة تنازلت أو القانون الذي يحدده

 تمنح الزوجة ان يعد حتى القاصرين، األطفال على القانونية الوصاية الزوج القانون يمنح

 المسائل اإلدارية جميع في األطفال يمثل الوالد أن يعني وهذا الطالق، إجراءات في رعايتهم

طلب  تقديم عند مطلوب الوالد وتوقيع واالجتماعية، واالقتصادية والتعليمية والقانونية

 .المدرسة في تسجيله وعند للطفل سفر جواز على للحصول

 عن العجز سقف استفاء تم إذا إال زوجته ضد العنف يمارس الذي الزوج توقيف يتم ال

 .الشرعي الطبيب شهادة توفر إلى إضافة 264 المادة في والمحددة 15 لمدة العمل

 أية تتخذ ال المحكمة إلى العائلي العنف موضوع فيها يحال والتي النادرة الحاالت في

 .القضائي التحقيق إجراء أثناء المرأة لحماية محددة تدابير

 أن للقاضي تبين إذا المرأة تعويض يجوز أنه على العائلة قانون منا 52 المادة تنص

 يشكل الذي ما إلى تحديدا يشير ال لكن تطليقها في حقه استخدام أساء قد السابق زوجها

 .التعويض يستلزمه ما أو إساءة استخدام

 الن العائلة في للمرأة المتكافئ غير الوضع التميز على القائمة الطالق نصوص تعزز

 لم إذا يهددها ان يستطيع أخير وكملجأ طاعته في الزوجة واجب تنفيذ يحاول قد الزوج

 .بالطالق ترضخ لمشيئته
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 قانون من 336 فالمادة الجزائري القانون في لالغتصاب القانوني التعريف انعدام

 سنوات 10 و 5 بين تتراوح مدة بالسجن عليها يعاقب جريمة االغتصاب تجعل العقوبات

 حول تدريبا يتلقون ال القانون بإنفاذ المكلفين الموظفين أن وبما للجريمة، تعريف بدون اعطاء

 .الطبية األدلة تفقد ما وغالبا وتسجيلها المزعوم باالغتصاب المتعلقة األدلة الحفاظ على

 .الميراث في حقهن من النساء آالف سنة كل تحرم اإلرث في المساواة عدم

 .الجزائر في حق أي لديه ليس الزواج خارج المولود الطفل

 العمل على قدرتها فإن العمل، من المتزوجة المرأة يمنع قانوني نص يوجد ال أنه رغم

على  يترتب حالًيا، المفعول ساري هو كما األسرة قانون وبموجب .زوجها بموافقة مشروطة

زوجته  رغبة على الزوج يوافق ال وعندما .زوجها إطاعة في قانوني واجب المتزوجة المرأة

يهددها  تستجب، لم فإذا طاعته، في الزوجة واجب لتنفيذ إجراءات اتخاذ يمكنه العمل، في

 حيث .المرأة يشرد أن للطالق يمكن التمييز، على القائمة الطالق لنصوص ونتيجة .بالطالق

  .التمييز على القائم الطالق قانون بسبب امرأة 12000 تم تشريد
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 :المرأة والتوصيات ضد العنف على القضاء استراتيجيات:  6

 عناية تتطلب خطيرة بمؤشرات أضحى أنه إال البشرية قدم قديما سلوكا العنف كان وٕان

من  وانطالق ملحوظ، اتساع في العنف منفذي والشبان األطفال دائرة ألن مركزين، ومتابعة

 وتكامل الجهود تضافر إلى وتحتاج الزوايا، كل من معقدة ظاهرة العنف أن مفادها قناعة

 لحماية ومؤسسات ميكانزمات عدة الجزائر أوجدت منها، للحد والفاعلين تدخل المعنيين

 :منها للعنف اإلنسان والتصدي حقوق

 .اإلنسان حقوق وترقية لحماية االستشارية الوطنية اللجنة -

 الفتيات الستقبال وطنية مراكز أو الوطني التضامن لوزارة تابعة مختصة مؤسسة - 240

 ضمان •على  المراكز هذه وتعمل صعب، وضع في هن ومن العنف ضحايا والنساء

 مؤقتة وٕايوائهن لفترة صعب وضع في هن ومن العنف ضحايا والنساء الفتيات استقبال

 .بهن والنفسي واالجتماعي الطبي والتكفل

 في قبولهن تم الالتي والنساء للفتيات النفسية لالضطرابات وتقييم تشخيص إجراء •

 . بهن المالئم التكفل أجل من المراكز

 .المراكز في قبولهن الالتي النساء تمهين أو تكوين •

 .العنف ضحايا للنساء القانوني المستوى على المساعدات تقديم •

 .المراكز في قبولهن تم الالتي للنساء الطبية المتابعة •

 الجنسي التحرش ضحايا ومساعدة اإلصغاء مركز وجود -

 .العنف ضحايا مع والتضامن والتوجيه والتبليغ لالتصال أخضر خط وضع تم •

 الجنسي  التحرش لضحايا مشخصة وتوجيهات، نفسية مساعدات تقديم •

 إلى والنصح المأوى بتقديم المدني المجتمع من وهي شدة في النساء نجدة جمعية تقوم •

 المرأة، ضد العنف لمناهضة بحمالت وتقوم العائلي، للعنف ضحايا يقعن اللواتي النساء
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 العاصمة الجزائر في العائلي للعنف يتعرض اللواتي للنساء إصغاء مراكز تدير وهي

 إدماجهن إعادة قصد أسرهم لدى الجنسي التحرش لضحايا المركز ويتوسط البليدة، وفي

 تلقت الضحايا وفيه "العمل ما الجنسي العنف" عنوانه وتوجهي دليل الجمعية أصدرت وقد

 خاص باالتصال برقم وذلك الجنسي االعتداء حصول بعد مباشرة إتباعها الواجب المراحل

 أيام تنظم كما بالفحص الطبي، ومرورا الدعوى رفع إلى وصوال الدرك أو الشرطة وٕابالغ

 .المرأة ضد العنف ظاهرة حول دراسية

 تعاني التي األسرة أفراد كافة جمع في األسري العالج عملية تتمثل :األسري العالج -

 األسرة مع هذا التشاركي عملهم في المختصون ويعتمد المخدرات، وآفات العنف مشاكل

 بين المصالح وتضارب السلطة ممارسة حول الخالفات أ، النزاعات وتحديد رصد إلى

 من أفراد األسرة بموجبها يتكامل وتواصل تقارب صيغة إيجاد على العمل قصد األسرة أفراد

 .المصالح إلتقاء خالل

 : إلى أساس تهدف أهمية وكاالت مع االجتماعي التضامن وزارة تعمل -

 النساء ضد العنف لمحاربة استراتيجية إعداد •

 المجال هذا في والمؤسسة التقنية القدرات دعم •

 مثال كالجندر الصلة ذات الميادين في والتوعية واإلعالم التكوين •

 .العنف ومنها المرأة قضايا بكل تعني التي األسرة محلية إصدار •

 المرأة بشؤون تهتم جزائرية نسائية وطنية لجنة أو تعد التي العاملة للمرأة الوطنية اللجنة

 تم ثم العاملة بالمرأة المتعلقة والملتقيات الندوات من سلسلة بإجراء قامت العالمة بالجزائر،

 وطرحها بالمعالجة الجديرة الموضوعات أهم بتدوين توج حيث الميداني إلى التحرك اللجوء

 موضوع فكان القرار، تملك التي للسلطة إيصالها بهدف والمناقشة بساط البحث تحت

 تنامي مع خصوصا الجزائريات النساء لكل األساسية االهتمامات في صلب الجنسي التحرش
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 االجتماعية وأبعادها الظاهرة حقيقة على اللجنة وقفت أن وبعد أماكن العمل، كل في الظاهرة

 أبعادها كل في الظاهرة فيها تحلل شاملة وثيقة عبر العدل بمراسلة وزارة قامت والنفسية

 وطالبت العامالت، وتحديدا الجزائريات النساء على خطورتها وأثارها إلى االنتباه وملفتة

 وذلك العقوبات قانون ضمن األخالقية الجرائم الجنسي كإحدى التحرش تجريم بضرورة

 تميزا للفاعل المناسب والجزاء والمعنوية المادية إطرافه وأركانه وتحديد له دقيقا تعريف بتحديد

 وغيرها، للحياء المخل العلني والفعل العرض األخرى، كهتك األخالقية الجرائم بقية عن له

 التحرش تقنين 2003 عام في تم وبالفعل

 مكرر في المادة تنص حيث الجزائرية، العقوبات قانون ضمن بذاتها قائمة كجريمة الجنسي

 50 من وبغرامة سنة إلى شهرين من بالحبس ويعاقب الجنسي التحرش لجريمة مرتكبا يعد71

 أوامر إصدار طريق عن مهنته أو وظيفته سلطات يستغل شخص كل ألف 100 ألف إلى

 لرغباته االستجابة على إجباره قصد عليه الضغوط وبممارسة اإلكراه أو أو بالتهديد للغير

 .مكرر 344 المادة حسب العقوبة تضاعف العود وفي حالة الجنسية

 إصالح على 2004 في الوزراء مجلس طرف من المصادقة تم أنه إلى أيضا نشير كما

 تنقل أن أجنبي رجل من المتزوجة الجزائرية للمرأة يصبح أن يمكن بحيث قانون الجنسية

 .إلى أطفالها جنسيتها

 :التوصيات

 نشاط يتطلب وٕانما مناسبتيه أو ظرفية مسألة مجرد يكون أن يجب ال بالعنف االهتمام إن

 والحمالت الملتقيات خالل من والوقاية التوعية حول أساسا يتمحور وتشاركي ودائم منظم

يجب  األنشطة هذه كل وفي .الجوارية واأليام اإلعالمية والحصص الدراسية واأليام الجهوية

 نهائيا، عليه القضاء أو النساء ضد والعنف العنف ظاهرة حدة من للتخفيف توصيات تقديم

 حسب رئيسين سببين إلى ذلك يعود ؟ المرأة ضد الموجه العنف بمنع االهتمام ولكن لماذا
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 العنف لظاهرة السلبية العوامل أهم أحد أن األول األنصاري، إسماعيل عبد الحميد الدكتور

 أن تستطيع ال فغنها نفسيا مستقرة المرأة تكن لم وٕاذا النفسي االستقرار هو عدم المرأة ضد

 مشكالت مجتمعاتنا تعاني وثانيا قوي، ناهض مجتمع لبناء الصحيحة أوالدها التربية تربي

 معاملة أحسنا فإذا ، مجتمعنا في المرأة ضعف هو وسببها واالقتصاد التربية والتعليم في عدة

 القوية المرأة تربية حسن بسبب المجتمع قوة على ذلك انعكس وقوينا شخصيتها المرأة

 . المستقبل قادة هم الذين نفسيا ألوالدها المستقرة

 :على العمل يجب المرأة ضد العنف وتخفيف وللقضاء كله لذلك

 .المرأة ضد التمييز اتفاقية على التحفظ إلغاء -

 .الجنسي والتحرش األسري للعنف رادعة قانونية مواد وضع -

 القضاة طرف من للعنف النفسية اآلثار وكذا كاملة كشهادة األطفال بشهادات األخذ -

المنزلي  بالعنف التوعية على والتدريب التعليم بتقديم والمعالجين المتدخلين تكوين تحسين -

 تدخلهم أكثر يجعل بما الجماهيري اإلعالم ووسائل واألطباء والقضاة الشرطة ألفراد والجنسي

 .فعالية

 طبية شهادة دون النساء ضد الجسمي العنف شكاوي قبول الشرطة مراكز على -

 بدل أيام 8 إلى الجسدي للعنف التعرض حالة في العمل عن العجز سقف استفاء تقليص -

 يوم 15 من أكثر

 .العنف حاالت إثبات سبيل وتذليل القانونية اإلجراءات تبسيط -

 الجمعوية الحركة دور تفعيل -

 للتحسيس الصحفية والمقاالت والتلفزيونية اإلذاعية الحصص واستمرارية تكثيف -

 المرأة ضد الممارس العنف على المترتبة السلبية واآلثار األسري خاصة العنف بمخاطر

 والجماعة الفرد على
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 التربية المؤسسات مستوى على االستماع هياكل دعم -

 القانون طرف من العازبة المرأة حماية -

 في التربوية البرامج ضمن منه والوقاية المرأة ضد والعنف اإلنسان حقوق إدراج -

 الدولة مدن كافة على المعنفات النساء استقبال مراكز تعميم المدارس

 : الدولي المستوى على أما

أنحاء  جميع في المرأة ضد العلنية االنتهاكات ومنع العام الرأي لتوعية دعائية أفالم بث :1

 .العالم

 وتطبيقها حاليا الموجودة العالمية المعاهدات على توقيع اجل من الدول على الضغط -  2

 .جديدة وقرارات بمعاهدات بدل الطلب

 أشكاله بكل الدعم توفير خالل من النامية المجتمعات في المرأة دور وتفعيل معاونة -  3

 .ذلك لتحقيق المادية والمعنوية

 المادية التبعية من تخليصها لغرض للمرأة وثابتا كافيا ماليا موردا الحكومات تحقق أن - 4

 .آخر أو بشكل واإلنسانية الشرعية حقوقها عن التجاوز وبالتالي

 قبل من واالعتباري الشخصي وكيانها المرأة كرامة لحماية الالزمة الخطوات تتخذ أن - 5

 خصوصا مصدرها، أو نوعها كان أيا التجاوزات عنها يمنع بما واألهلية الرسمية الجهات

 .بالحروب المنكوبة المناطق في األرامل

 وٕانساني شرعي مطلب المساواة وأن جريمة، األنوثة احتقار أن على االتفاق - 6

 العنف طبيعة ومعرفة المرأة بشؤون تختص التي المدني المجتمع منظمات دور تفعيل - 7

 .واالقتصادية واالجتماعية النفسية وأسبابه ونتائجه

 المتصلة الصحيحة المفاهيم لبيان اإلعالم وسائل جميع فيه تشارك واسع ثقافي تصحيح  - 8

 .الجنسية بعالقة
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 . الخاطئة االجتماعية المفاهيم تصحيح  - 9

 للعنف المعرضة المرأة على يسهل األسري اإلرشاد و والتدخل اإليواء مراكز توفير  - 10

 حالة من المرأة وٕانصاف ، المختلفة المواقف في التصرف كيفية إلى لرشادها بها االتصال

 دور وتفعيل العنف بدائل إلبرار اإلعالم وسائل واستخدام الجنسي واالعتداء االغتصاب

 نفسية ضغوط من المرأة له تتعرض وما األسر بعض حقيقة على للوقوف الباحثة االجتماعية

 .الرجل قبل وجسدية من

 النفسية والصحة االجتماعية الخدمات مجال في المهني والتأهيل المعنوي الدعم تقديم - 11

 .العنف مفهوم على والتركيز التوعية دورات إقامة من خالل

 جميع على العقوبة وتشديد االعتداء، من وينصفها المرأة يحمي رادع قانون وجود  - 12

 .أشكال العنف

 وتمتعها المرأة ضد التمييز أشكال جميع إزالة يكفل بما التشريعات في النظر إعادة  -  13

 قوانين عن مواد وأيضا الحياة، جوانب كافة في قانون بموجب الرجل لمنزلة بمنزلة مساوية

 .واألسرة الزواج إطار في الحقوق في المساواة تحقيق ضمان من أجل األسرة

 جميع التحاق إمكانية تضمن وأن التعليم على إنفاقها من تزيد أن الحكومات على - 14

 .التعليم مجال في المرأة ضد تميز التي والممارسات القوانين تلغي وأن النساء بالتعليم

 تحول التي واالجتماعية القانونية العقبات على القضاء أجل من إيجابية خطوات اتخاذ  - 15

 .للمرأة االقتصادية المساواة دون تحقيق

 والقوانين الدولية بالمعاهدات انتشاره من الحد يمكن ال ومنفذه مصدره كان أيا العنف إن

 مجموعة باعتماد والمدرسة األسرة من انطالقا منه الوقاية على التركيز يجب وٕانما فحسب

االبن  هو فالعنف المجتمع ألفراد حيحةالص االجتماعية والتنشئة الحوار أساسها من األساليب
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ال  كي عليه، والمعتدى بالمعتدي التكفل يجب وكما واالضطهاد واالقصاء للحرمان الشرعي

 31.مفرغة  حلقة في الجهود تظل
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 :التوصيات:  7

 نشاط يتطلب وٕانما مناسبتيه أو ظرفية مسألة مجرد يكون أن يجب ال بالعنف االهتمام إن

 والحمالت الملتقيات خالل من والوقاية التوعية حول أساسا يتمحور وتشاركي ودائم منظم

يجب  األنشطة هذه كل وفي .الجوارية واأليام اإلعالمية والحصص الدراسية واأليام الجهوية

 نهائيا، عليه القضاء أو النساء ضد والعنف العنف ظاهرة حدة من للتخفيف توصيات تقديم

 حسب رئيسين سببين إلى ذلك يعود ؟ المرأة ضد الموجه العنف بمنع االهتمام ولكن لماذا

 العنف لظاهرة السلبية العوامل أهم أحد أن األول األنصاري، إسماعيل عبد الحميد الدكتور

 أن تستطيع ال فغنها نفسيا مستقرة المرأة تكن لم وٕاذا النفسي االستقرار هو عدم المرأة ضد

 مشكالت مجتمعاتنا تعاني وثانيا قوي، ناهض مجتمع لبناء الصحيحة التربيةأوالدها  تربي

 معاملة أحسنا فإذا ، مجتمعنا في المرأة ضعف هو وسببها واالقتصاد التربية والتعليم في عدة

 القوية المرأة تربية حسن بسبب المجتمع قوة على ذلك انعكس وقوينا شخصيتها المرأة

 . المستقبل قادة هم الذين نفسيا ألوالدها المستقرة

 :على العمل يجب المرأة ضد العنف وتخفيف وللقضاء كله لذلك

 .المرأة ضد التمييز اتفاقية على التحفظ إلغاء -

 .الجنسي والتحرش األسري للعنف رادعة قانونية مواد وضع -

 القضاة طرف من للعنف النفسية اآلثار وكذا كاملة كشهادة األطفال بشهادات األخذ -

المنزلي  بالعنف التوعية على والتدريب التعليم بتقديم والمعالجين المتدخلين تكوين تحسين -

 تدخلهم أكثر يجعل بما الجماهيري اإلعالم ووسائل واألطباء والقضاة الشرطة ألفراد والجنسي

 .فعالية

 طبية شهادة دون النساء ضد الجسمي العنف شكاوي قبول الشرطة مراكز على -

 للعنف التعرض حالة في العمل عن العجز سقف استفاء تقليص -



  

 ��ھ�� ا���� �� ا��أة          :                                                                ا�
	� ا�����   

 

  

36 

 

 

  :����د 

����ر ظ�ھرة وا���� و ا������� ��ط�ب ���ر�� ���ددة ا�زوا��  ا��رآةإن ا���ف �د       

و �ن ھذا ����وز ا��&)�رات ا�&رد�� و ا������� #%" ���دد ھذا ا���ف #" �!��ف أ�وا�� و 

أ.-��� ظ�ھر�� دا!ل ا�����, ا�ذي �%دف إ�* ��)�د دو��� ����)�� ��ر�ل و ھذا ا���ف 

  .�, ����ر -وا�, ���.� ا��رأة دا!ل ا����
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  : ا����
�ت���وم ا��
ف �ن �
ظور ا�
	�ء :   -1

  

إن ��ر�ف ا���ف 0 ��&3ل �ن ا�و�" �� ، إن أ�� ��1و��  ����ر�ف 0 ���/" أن   

  ����ھل ا��4�� ا�و���5 ��ن ا���ف ،  و ا����45ت أو ا��3ورات ا���1ط ��

�د�و�� إ�* �1د�د ���ل  �)�ھ���� �ن !4ل ����ن  ��&%وم ا���ف #��ط��, ا6.-��"         

أ���د و )�%د#%� ا���ف ��!��ف  ������� و���� ا���ف ا��" �)�* ا�* ��ر�&%� �دى  �8# �

و ھ" ا��4�� ا�زو��� ، . � ���،وھ" #�8 ا��)�ء ،و دا!ل  اط�ر �1دد ��4�� ا�������  �1

ا0ط4ع ��* ���رب ���و�� ����ف ،��� �)��ون   ا�ط4�� �ن ��ر��  ��دا��� �-��� �ن 

��* �=)�س ���3ر  ا���ر�ف إ�را8" ووا��" �ر��ط ����رب !��3  #" وا�, ا�����" 

  .�1دد و�-��"���ن  و #��ء ز����

إن ا���ف  �ن ��ظور 0�1ت ا��)�ء  ����1 ا���ف ا�زو�" ا���روه ذو )�وك <�ر      

و ��5#�� ،وھو    ظ�ھرة �ر#و�� أ!4��� و ا�������و ب �ا�6)��"  و �3رف �دوا�" رھ

�س ���Aن )�" �%دف إ�* ��ر�د ا��رأة ������رھ�  -�8ن  ���ف �ن ا10)�وك إ�)��" )�

0  ��/�رن ا���ف  ظ�ھرة 0 و ��س -را��%� #" ا���3م ، �1ث ا ا�ط�=���و ا0)��رار و 

�و�%� و �د�و�%� وا1د و ���* #Dن �� %�� ��دد ا�&��ءات و اCز�����زول و 0 ��)* ، #

)�� #" ذا-رة ا��رأة �C%�  ��رك أ�5را �����  #" ا��&س و ا��)د ، و�د �د#,   ����ف   �ر�

  .ا�ر�ل �زو��� أ����1 �%� إ�* در�� ا��&-�ر #" ا�1��0ر ��&�ذ �3رھ� و ا����رھ� �ن ذا�%�

  -��� أ!رى            0 �=��)��دا�%� إن -��� ��ف 0 ��-ن إ���د ا�و3ف  ا����1" �%� أو ا

����ن ��� �3و�� و3ف  ا���&��ت#�ن !4ل ا��3ر��1ت ا���د�� �ن ��ل ا��)�ء       

و���� ا��" ���.%� زو�� ����� ، -�� ��3ب ا�&3ل ��ن ا����ب ا��&)" و ا��)دي و 

4�� ا�زو��� ا���)" و ا���5#"  #" و���� ا���ف ا��"  �د ���رض �%� ا��رأة #" ظل ا��  



  

 ��ھ�� ا���� �� ا��أة          :                                                                ا�
	� ا�����   

 

  

38 

 

 

  :أ	��ب ا��
ف ا�زو�� �د ا��رأة : -2

  ز��دة ا0!�4ط �����Cب -

  �&ر�G ا��/وط ا�!�ر���  ا��" ���رض �%�  ا�زوج #" زو���  -

  .ا�ظروف ا����.�� ا���)�� -

  .���ول ا��)-رات  -

  .�د!ل اCھل #" ا�.ؤون اC)ر��  -

  .ا��)�ء ا����5ل #" ا��)�ط و ا�&)�د  أ)�وب  ��ض -

ا�1رام  اA!ر�ن و �دم  ��-�� �ن ����� ا����1ت اC)ر�� ��� ���-س ��* )�و-�  -

  .ا��&)" و ا�����0" 

  .ا��%ل �=)س ا���1ة ا�زو��� و ا��1وق و ا�وا���ت ا��ر��� ��* ا�زو���ن   -

-  ���Cا ".&�.  

  .�د�*  ا��)�وى ا������" -

  .و�" ا�د��" و ا���5#"��ف ا� -

�د�ن ا��)�وى ا0���3دي �J)رة  ��� �د#, ��ض أ#رادھ� ��&ر�G .��1ت ������%م    -

  .ا�)����   ����� ا��/وط  ا����.�� #�-ون ا������ ��رض أ#راد  ����ف 

  .�د�" ا��)�وى ا������" ��Jو�ن ��� �ؤدي ��0دام ا�و�" �.�* أ�وا��  -

ا�ظروف اC)ر�� -��دد ا�زو��ت و ا�زواج �ن <�ر ا��واط��ت ��� �.�ر ا���Cء  -

  ���دو��� #�د#�%م ��دة  ����رد ا�ذي ��ر�ب ���� �ط���� ا��1ل

ا���رض ����ف و !��3 �ن ��ل اCم �C%� �رى �د أھ��%� �%ذا ا�)�وك ����6#� �زواج 

  1.-��ر ا�)ن �ن #���ت 3/�رات 

، دار ا��ر��� ��ط���� و ا��.ر  1ا���ف #" ا���1ة ا������� ، أ)���� و �ظ�ھره و ا��1ول ا����ر�1 �������� ن ط: ��د L  ���ز ا�)�د ـ 1

  2009ا���ھرة 
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  و!��3 ا�&���ت و 1ر���%م �ن أ�)ط ا��1وق  1ر��ت ا���Cء��3درة  -

  �)�ط اC)��ء ا�ذ-ور  -

  ا�)وء ر#�� -
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                                                     ا��رآةا�واع ا���ف �د -3

وھ" <���� �� �-ون ذ�ك ����رب ���Cدي وا��.��ر   ا��0داءات ا��)د��-3-1

وإ1داث ا���ھ�ت و ا�3&, و ا��-م  ، �1ث ���N ��%� ا��روح او ا���36 ���-)ور او 

�� ا��)����� #" ا���ف -�)����ل ا0Aت ا��1دة  ا��6�� او ا���ل ، وھذا 1)ب ا�طر�

-��)-�ن او ا�1ذاء ، و�-ن �3ل �)�� ھذا ا���ف ا��و�� إ��%ن   ��� �ؤدي ذ�ك ا�* 

  و�وع 1دث -��را !��3 اذا -��ت ا��رأة ��1ل ��� �ؤدي �%� ا�* )�وط ا����ن     

ا���وء ا�* و<���� �� �-ون -��)ب و   ا��0داءات ا��&)��  و ا����و��-3-2

اھ��� ا����دي ���� و ا�1ط �ن ����� �=�&�ظ �ذ��8  �1ط �ن �دره او ���ل �ن .ر#�  

و.رف أھ��  5م د#�%� ا�* ا�0طواء   و#�دان   ا���5 ����&س   أو ا)�!دام ا��%د�د ا��&ظ" 

  ا���ر�ن �ن ��ل ا����دي  �1و ا����دى  ���� ��1ل اCول ��* !�وع طرف ا���5" 

 :�داءا�و)وء  ا������� ا���د�� و ا0���3ديا3-3-�0

ا�زوج  زو��� �ن �ر��%� أو �3روف ا���زل أو ��ط, ��%� ا������1%� : #�1رم �45  

 .ا���د��

 :ا��0داءات ا���)��  -3-4

���� ��* ���ر)� ا���س أو ������م �=���ل ��)�� !���� أو  إ-راه ا����دى��ر   

  ��* ا����1  ��, ذ�كا��" ا���ر���.�ذة ا�6رار 

 :ا�)�طو��  و ا�������0 ا��0داء -3-5
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��* أ1د أ#راد اA)رة أو ا��ز�� �ن ��1ط  ا��ز�� ا���������0ر #رض ا����دى 

 ا�����8 و ا3Cد��ء أو ���د 1ر-� و �را��� أ#راد اC)رة 

  :ا��رأةا ��ل ا��
ف �د : 4

د ا��رأة #" ا����م ا��" ��&ق ���� �=�� �و�ود �-5رة #" ���د ��ددت أ.-�ل ا���ف    

ا�������ت �ن ���و�%� ن أ�5رھ� #" ���, ا�������ت ، و إن ا!��&ت �&��3ل  و 

ا�)�8ل   ،و �����ة ا��رأة �ن ا���ف �د��� و ��ر�!� و �و�ودة  #" ��ظم  

ا���ھ��� ��ل  ا���1رات ا�)���� �رورا ����!�ف و ا1�0ط�ط ا�ذي -�ن )�8دا أ��م

زا�ت ��ض ��ك ا�3ور أو  وإذاا6)4م  �1* و3و��� إ�* ا���1رات ا�1د��5 ، 

�/�ر  .-�%� ا0 أ�%� -��ظ�ھرة  0 �زال ����8 ، ��  زا�ت ا��رأة ����" �ن ا���ف 

  1�:11د 0ن ��%� �45 

  

  1ر���%� �ن �1%� #" ا�����ر  -

  ا�����ل ��%� -��س �.ري  �ن در��   أد�*  -

  و أ#-�رھ�  أراءھ�1ر���%� �ن ا�����ر �ن  -

  .أھ���%� و ��ر�%� ���رب و ا�.�م -

ا�ذي ���رض �� ا��رأة و  أ�واع ا�6ذاءو�رى �ن !4ل ذ�ك ا��!�3ون 1ول .ر 

!طوط� ا��ر��� -��6ذاء ا��)دي و ا���)" و ا��&)" ،�1ث   ��&�ون ��*�-�%م 

  :أ)���ب ��Oذاء ا��و�� 3د ا��رأة و ھ"  �545" ��)م ا�1د !��ل " ذ-ر  اC)��ذ  

 :�5ل : و ا���وي ���رأة : ا�6ذاء ا��د�" 

 ���%� ��د��ا����3ف  -

                                                           
  . 34)�-و�و��� ا�ر�ل ا����ف و ا��رأة ا����&� ، دار ا�-��ب ا�����" ���.ر و ا��وز�, اCردن ص : ���ر -را.دة 1
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  ا��1رش �%� ��)��  -

  .��8 #" و )�8ل ا4�6م 0 إظ%�رھ��3ورة <�ر -

  .���%� �ن ز��رة أھ�%�  -       

  �5ل : ا���ف ا�زو�"  -3      

  ط��ت ا�ط4ق  ��� ط���%� أذا -

  �رك  ا�زوج ����زل  -

  زوا��  ���رأة اC!رى  -

-  �%� ����!  

  ا0)�!&�ف و ا�)!ر�� �Rرا8%� أ��م اA!ر�ن  -

 :1ر�� ا��رأة و ��%�  د���ف ���-

 .%� �ن ا�!روج �ن ا���ت ��� -

  .ا���ل%� �ن ���  -

  .إ�داء رأ�%�%� �ن ��� -

ود  أ�واع ا�6ذاء ا��)دي ،و ��&�وت و!4ل ذ�ك أ.�رت  أ<�ب ا��1وث إ�* و� 

�)�� ا�Cرار �ن �وع إ�* آ!ر ،-���رب و ا�ر-ل و .د ا�.�ر ��وة و ا�3&,  و 

ا��)�ب #" ا���5ر و ا�!�ق و ا�1رق ،و ���ف  إ�* ذ�ك ا���ن و ا��3ق  و ا��رب 

  .أ��5ء ا��1ل ، ���دة ا�)��رة ��%ور أ��5ء و �ود ا�زو�� #" ا�)��رة 
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ا��&)" ���رأة �رد أ�واع أ!رى -��.�م و ا6ھ��ل و ا����1ر و ا��!و�ف و  و#" ا�6ذاء

  .�%� ��)��رار و �را���%� و إ)�ءة ا�ظن �%� �و��� ا��وم-!�د�%������%� 

إ���ر ا��رأة ��* ���ر)� ا���س : و#" ا�6ذاء ا���)" �ذ-ر ا�دار)ون أ�وا�%� ��%�  

ا����ت ،و ھ�رھ� ، و إ���رھ� ��* ���ر)�  �/�ر ر<��  ��%� أو ا��%د�د ��Dذا8%� إذا

  1.��!ل ذات أ#��ل .�ذة ا�&�ل ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  13وج   #رج �ر�, )�ق ذ-ره-1
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  :الجزائري في العنف مظاهر-5

  

 :األسري العنف-5-1

 العنف بأن الدولية العفو لمنظمة التابعة المرأة ضد التميز على القضاء لجنة توضع

 وفي،  كافة المجتمعات في السائد المرأة ضد العنف أشكال أسوأ أحد هو،العائلي

 21. العنيفة بالنزاعات تأثر التي المجتمعات

 باشا مصطفى لمستشفى الشرعي الطب مصلحة بها قامت دراسة نتائج من وانطالقا

 نتيجة عام كل المستشفى في العالج تنشد امرأة  9000 حوالي أن  2001سنة في الجامعي

 ℅ 77في الزوج هو، المعتدي ان واتضح العائلة في أغلبيتها تحدث التي العنيفةالعتداءات 

 وثالثة سنة 45و 35بين أعمارهم تتراوح رجال العنف مرتكبي من ℅  53 أن و،الحاالت من

 11و، خفيف عالج تطلبت منها  ℅ 82الجسدي، العنف سببها المسجلة من الحاالت أرباع

 .جامعي مستشفى 15بالجزائر توجد انه حين في .تدخل جراح تطلبت  ℅

 الوطنية للحماية العامة اإلدارات مصالح سجلت الثاني الثالثي السنة خالل نفس وفي

 ℅ 12لالغتصاب، عرضة كانت حالة  50النساء، ضد عنف حالة 1439 (الوطني الدرك

 العفو منظمة رحبت و األب،  ℅1األوالد، ℅2 اإلخوة، ℅ 12  األزواج، هم من المعتدي

 و،   2002ديسمبر بين الجزائر في المرأة ضد العنف حول دراسة إجراء بحقيقة الدولية ،

 .2003جوان 

 غير نحو على وجمعت، العمومية للصحة الوطني المعهد رعاية تحت الدراسة أجريت وقد

                                                           
  . �36ر�, )�ق ذ-ره ، ص :  -را.دة���ز ���ر  1
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 منظمات عن فضال، واالجتماعية واألمنية والقضائية، الصحية السلطات عن ممثلي مسبوق

 الدراسة ،واستندت المرأة ضد العنف مضمار في تنشط وطنية حكومية غير ومنظمات ،دولية

 مرتكبي أن ،واتضح المرأة ضد والنفسي، الجسدي العنف أشكال جميع من حالة  9033إلى 

 األسر وتشهد،  األسرة أفراد أحد أو المعارف من الحاالت بعض في يكون هذه االعتداءات

 الذي العنف إلى أيضا الدراسة وأشارت عنها، المعلن االعتداءات من  50℅من  أكثر

 العنف حاالت ثلث االعتداء من النوع هذا ويمثل، هم أمهات ضد األبناء لقب من بكيرت

 يكون المتزوجين غير فئة في أما سنة 55من أكثر أعمارهم األشخاص البالغ ضد المرتكبة

 أغلب في أنه أيضا الدراسة هذه وأضح االعتداء، حاالت  17عن  المسؤولين هم األشقاء

 في المتعمد والجرح، الضرب في يتمثل حيث جسديا االعتداء10من أكثر / يكون الحاالت

 الجنسية االعتداءات وتبلغ، الحاالت هذه من 1 / ويشكل (1النفسي  االعتداء يمثل ال حين

 وكشفت االعتداء، من النوع هذا نسبة نصف االغتصاب 20نسبة سوى / 20 ) النسبة نفس

 ℅ 37يعتبر كما ، االبتدائي دون الدراسي العينة مستواه نساء من ℅ 75 أن أيضا الدراسة

 إلى للجوء منهن ℅ 74وترفض ربات بيوت، منهن ℅ 52و، أرامل أو، مطلقات منهن

  1. له تعرضن ما عن غالبإلل القضاء

  

  

  

  

  

  

  

  

 العنف في الحياة الجامعية مرجع سبق ذكره –معتز السيد عبد اهللا -1
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 رسمية إحصائيات خالل من األرقام هذه عن الكشف تم فقد السعودية الوطن صحيفة وحسب

 العالمي اليوم إحياء بمناسبة العاصمة الجزائر في نظمت رسمية  ندوة خالل تم عرضها

 ومسئولين االختصاصين من نخبة فيها شارك النساء ضد للعنف والعشرون ،الخامس

 المرأة ضد عنف حالة 2000من يقارب ما سجل أنه ،برسمية وجها وزارات ممثلون حكوميو 

 ما هو ،و 2005عام من سبتمبر إلى جويلية بين ما الفترة في وذلك أشهر فقط، 3خالل

 دانه رص أيضا اإلحصائيات وأضحت المرأة، ضد العنف لظاهرة ارتفاع ملحوظ إلى يؤشر

 أو باليد جسدي اعتداء حالة 1393قتل حالة  26إلى انقسمت النساء، عنف ضد حالة1982

 من عدد بلغ فيما (اغتصاب) جنسي العتداء تعرضت حالة 124حادة، وكذلك بأدوات

ضحية    بمحاضر إثباتها تم وقائع في الجزائرية القوانين المعاملة بموجب لسوء تعرضن

 .باإلكراه الجنسي للتحرش تعرضت حالة  30نحو تسجيل إلى إضافة

وعدم ، النزاع خالل القانون سيادة احترام عدم الجزائرية العائلة في العنف وقوع امل و ومنع

تراجع  األخرى المساهمة العوامل ومن العنف، من النساء لحماية المتوافرة الضمانات تنفيذ

المخدرات  استخدام وانتشار البطالة معدل وارتفاع، األخيرة السنوات خالل المعيشة مستويات

أن  بحقيقة الحكومة وقدٌرت .المساكن في االكتظاظ على أدت التي السكن أزمة واستمرار

 المحددة   التشريعات غياب أيضا بل متزايدة بصورة الجزائر في مشكلة يمثل العائلي العنف

 أي تتوفر ال كما المشكلة، انتشار حول واإلحصائيات العنف من النساء التي تحمي

 .العائلة في العنف ممارسة بسبب مقاضاتهم جرت الذين الرجال حول عدد إحصاءات

 من المعاملة سوء أو للضرب يتعرضن اللواتي النساء فإن شدة في النساء الجمعية ووفق

 الذي األذى عن اإلبالغ عن االجتماعية بيئتهن في ناس مابثنيهن غالبا جانب أزواجهن

 العائلي العنف حاالت بشأن إجراءات اتخاذ في الشرطة أفراد يمانع ما له، وعموما تعرضن
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 بدرجة ذلك ويعود المرأة، قتلت إذا  إال تدخال ذلك معتبرين شكاوى، في تسجيل حتى أو

 .العائلي العنف مشكلة في والوعي انعدام التدريب إلى كبيرة

 :اإلرهابي ا����-5-2

 سواء الجزائر في اإلرهاب من وتأذت تأثرت التي الفئات أكثر الجزائرية المرأة كانت

أو  واالغتصاب للعنف وتعرضها حريتها وانتزاع كبتها محاولة ناحية من ملموس مستوى على

 .باألمان شعورها عدم ناحية من النفسي المستوى على

 ورئيسة التسعينات لفترة المرأة وحقوق التضامن وزيرة حبيس بن سعيدة السيدة وكشفت

 أن اإلرهاب لضحايا الدولية الجمعية ورئيسة الريفية المرأة لحقوق الجزائرية الجمعية

 هو الرقم هذا أن وأضافت سنين عشرة خالل امرأة 7000من أكثر اغتصبوا اإلرهابيين

بناتها  اغتصبت العائالت من كبير عدد ألن بكثير أكبر يكون الحقيقي الرقم هلكني المصرح

 كبيرة نسبة أنا كم العار، بها يلصق أن من والخوف التقاليد بسبب األمر عن تكتمت لكنها

من  يعانين أخريات وأن له، تعرضن ما جراء مزمنة اضطرابات يعانين النساء من هؤالء

أنهن  تثبت وثائق على حصولهن لقاء المحلية المستويات على مسئولين م جنسية مساومات

إضافة  بأنه الجزائر غادرن اللواتي لنساءا بها أدلت التي الشهادات وتوحي لإلرهاب، ضحايا

 بأعضاء ان دمج والوعي للتهديد عديدات نساء تعرضت الجسدية االعتداءات على

 .الجماعات المسلحة

 على التغلب على النساء مساعدة في مهما عامال يشكل أن العدالة إلى الجناة لتقديم ويمكن

 العدل على فالحصول له تعرضن الذي الجنسي العنف عن الناجمين والصدمة اإلذالل

 .اإلنسان حقوق انتهاكات لضحايا ان أساسي ان حقلهم  والتعويض

 :القانوني التمييز-5-3
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 الشرق في المرأة لحقوق مقارنة لدراسة أو اليوم ومهاوس فريد مؤسسة أصدرت

 أقاليم أكثر أحد في المرأة الوضع هام او فريد تحليال الدراسة وتقدم. أفريقيا وشمال األوسط

 .أهمية و تعقيدا العالم

المواطنة  :أفريقيا وشمال األوسط الشرق في المرأة حقوق" عنوان يحمل الذي التقرير وجد وقد

الفلسطينية  السلطة ومناطق، دولة عشر الستة في المرأة حقوق في كبيرا قصورا "والعدالة

العدالة  نظام :المجتمع مؤسسات من مؤسسة كل في بشدة المرأة وتعاني .للدراسة الخاضعين

 .واإلعالم الصحية والرعاية والتعليم واالقتصاد الجنائية

 نوعه من األول هو التصنيف ذلك يعد حيث رقمي، المقياس وفق الدول الدراسة وتصنف

 لحقوق العالمي اإلعالن من الدراسة منهج ويستمد .المنطقة في المرأة بوضع فيما يتعلق

 .اإلنسان

بعض  في المتوسط من أعلى نقاطا – والجزائر والمغرب تونس – فقط دول ثالثة حققت وقد

 .النقاط من معدل أقل السعودية العربية المملكة وحققت .المرأة حقوق مجاالت

 محو معدالت خالل ارتفاع من اإلقليم نطاق داخل الجنسين بين المساواة عدم و،تتفاقم

 عوامل ، وجميعها الذكورية التقاليد وانتشار الحكومات اهتمام وعدم النساء بين األمية

 أجل للنضال من مؤهلة وغير بحقوقهاواعي  غير يجعلها مما المرأة ضد معا تتضافر

 .الحقوق تلك على الحصول

 وشمال األوسط الشرق دول في المرأة تمنع التي الرئيسية العقبات من العديد الدراسة تحدد

واالجتماعية،ومن  واالقتصادية والسياسية والمدنية القانونية حقوقها بكامل التمتع من أفريقيا

 :بينها

 · .الرجل من أقل منزلة في يضعها الذي القانوني التمييز
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 · .والمواطنة  الجنسية قوانين في التمييز

 · .المنزلي العنف

 · .الصوت وغياب المعلومات إلى االفتقار

 · .الرجل من أقل منزلة في يضعها الذي األسرة قانون في التمييز

 ·الشكوى آليات إلى االفتقار

 لمرأةا ضد التمييز أشكال جميع على القضاء اتفاقيات في طرفا دولة الجزائر أصبحت

 (4 ) الفقرة 15و (2 ) فقرة 9 و 2المواد على تحفظات أبدت أنها إال  1996يونيو  21،في

 العفو منظمة عن صادر تقرير ،وحسبالبروتوكول االختياري في طرف ليست وهي16و

 المرأة ضد العنف ممارسة سهلت العدالة قانون في التمييز على القائمة النصوص الدولية أن

 مع التعامل النساء على جدا الصعب من وجعلت عملية التمييز على وأضفت السرعة

 .اإلنسان حقوق النتهاكات النطاق الواسع االنتشار المترتبة على العواقب

 عام فيية العمل منذ األسرة قانون الجزائريات المرأة حقوق ناشطات عارضت وقد

 

 

  .مرجع سبق ذكره.معتز عبد اهللا -

 

 القانون تجعل أن يمكن عليه تعديالت إلدخال ةتفصيلي مقترحات بعضهن قدمت  1984

 ألية التعديالت الجزائريات في النسائيات الناشطات معظم وتدرك التمييز، قائم على غير

 من أقل أنها إال الحالية القانون عن ملموسا تطور تشكل القانون مؤخرا على اقترحت

   .المطلوب
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 تحصل أن للمرأة يمكن وال سبب دون واحد نطرف زواجهم بفك للرجل يسمح فالقانون

  ل ما الطالق على

 القانون الذي يحدده األذى أنماط بعض أساس على المحكمة التماس عبر إال الزوج، يوافق

 1.حقوقها جميع عن المرأة تنازلت أو

 تمنح الزوجة ان يعد القاصرين،حتى األطفال على القانونية الوصاية الزوج القانون يمنح

 المسائل اإلدارية جميع في األطفال يمثل الوالد أن يعني وهذا الطالق، إجراءات في رعايتهم

طلب  تقديم عند مطلوب الوالد واالجتماعية،وتوقيع، واالقتصادية، والتعليمية، والقانونية

 .المدرسة في تسجيله وعند للطفل سفر جواز على للحصول

 عن العجز سقف استفاء تم إذا إال زوجته ضد العنف يمارس الذي الزوج توقيف يتم ال

 .الشرعي الطبيب شهادة توفر إلى إضافة 264المادة في المحددة و 15لمدة العمل

 أية تتخذ ال المحكمة إلى العائلي العنف موضوع فيها يحال والتي النادرة الحاالت في

 .القضائي التحقيق إجراء أثناء المرأة لحماية محددة تدابير

 أن للقاضي تبين إذا المرأة تعويض يجوز أنه على العائلة اقانون من 52المادة تنص

 يشكل الذي ما إلى تحديدا يشير ال لكن تطليقها في حقه استخدام أساء قد السابق زوجها

 .لتعويض ستلزمها ماو  أ إساءة استخدام

 الن العائلة في للمرأة المتكافئ غير الوضع التميز على القائمة لطالقا نصوص تعزز

 لم إذا يهددها ان يستطيع أخير لجأ هووكم طاعت في الزوجة واجب تنفيذ يحاول قد الزوج

 .بالطالق ترضخ لمشيئته

 قانون من 336فالمادة الجزائري القانون في لالغتصاب القانوني التعريف انعدام
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بدون  سنوات 10و 5بين تتراوح مدة بالسجن عليها يعاقب جريمة االغتصاب تجعل العقوبات

 حول تدريبا يتلقون ال القانون بإنفاذ المكلفين الموظفين أن وبما للجريمة، تعريف اعطاء

 .الطبية األدلة تفقد ما وغالبا وتسجيلها المزعوم باالغتصاب المتعلقة األدلة الحفاظ على

 .الميراث في حقهن من النساء آالف سنة كل تحرم اإلرث في المساواة عدم

 .الجزائر في حق أي لديه ليس الزواج خارج المولود الطفل

 العمل على قدرتها العمل،فإن من المتزوجة المرأة يمنع قانوني نص يوجد ال أن رغم

على  يترتب حالًيا، المفعول ساري هو كما األسرة قانون وبموجب .زوجها بموافقة مشروطة

زوجته  رغبة على الزوج يوافق ال وعندما .زوجها إطاعة في قانوني واجب المتزوجة المرأة

تستجب،يهددها  لم طاعته،فإذا في الزوجة واجب لتنفيذ إجراءات اتخاذ يمكنها العمل، في

 حيث .المرأة يشرد أن للطالق التمييز،يمكن على القائمة الطالق لنصوص ونتيجة .بالطالق

 .التمييز على القائم الطالق قانون بسبب امرأة 12000تم تشريد

 :والتوصيات  المرأة ضد العنف على القضاء استراتيجيات-6 

 عناية تتطلب خطيرة بمؤشرات أضحى أنه إال البشرية قدم قديما سلوكا العنف كان وٕان

من  انطالق ملحوظ،و اتساع في العنف منفذي والشبان األطفال دائرة ،ألن مركزين ومتابعة

 وتكامل الجهود تضافر إلى الزوايا،وتحتاج كل من معقدة ظاهرة العنف أن مفادها قناعة

 حقوق لحماية ومؤسسات ميكانزمات عدة الجزائر منها،أوجدت للحد والفاعلين تدخل المعنيين

 :منها للعنف التصدي اإلنسان و

 .اإلنسان حقوق وترقية لحماية االستشارية الوطنية اللجنة -

 الفتيات الستقبال وطنية مراكز أو الوطني التضامن لوزارة تابعة مختصة مؤسسة – 240 

   ومنه العنف ضحايا والنساء
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 و إيوائهن و   الفتيات استقبال ضمان •على  المراكز هذه تعمل صعب،و وضع في ن

 .بهن والنفسي واالجتماعي الطبي التكفل

 في قبولهن تم الالتي والنساء للفتيات النفسية لالضطرابات وتقييم تشخيص إجراء •

 . بهم المالئم التكفل أجل من المراكز

 .المراكز في قبولهن الالتي النساء تمهين أو تكوين •

 .العنف ضحايا للنساء القانوني المستوى على المساعدات تقديم •

 .المراكز في تمقبولهن الالتي للنساء الطبية المتابعة •

 الجنسي التحرش ضحايا ومساعدة اإلصغاء مركز وجود -

 .العنف ضحايا مع والتضامن والتوجيه والتبليغ لالتصال خضر خطأ وضع تم •

 الجنسي  التحرش لضحايا مشخصة وتوجيهات، نفسية مساعدات تقديم •

 إلى والنصح المأوى بتقديم المدني لمجتمع ا وهيمن شدة في النساء نجدة جمعية تقوم •

 المرأة، ضد العنف لمناهضة بحمالت العائلي،وتقوم للعنف ضحايا يقعن اللواتي النساء

 العاصمة الجزائر في العائلي للعنف يتعرض اللواتي للنساء إصغاء مراكز تدير وهي

 إدماجهن إعادة قصد أسرهم لدى الجنسي التحرش لضحايا  المركز يتوسط البليدة،و وفي

 تلقت الضحايا وفيه "العمل ما الجنسي العنف" عنوانه وتوجهي دليل الجمعية أصدرت وقد

 خاص باالتصال برقم وذلك الجنسي االعتداء حصول بعد مباشرة إتباعها الواجب المراحل

 أيام تنظم كما  بالفحص الطبي، مرورا وى الدعو  رفع إلى وصوال الدرك أو، الشرطة وٕابالغ

 .المرأة ضد العنف ظاهرة حول دراسية

 تعاني التي األسرة أفراد كافة جمع في األسري العالج عملية تتمثل :األسري العالج -

 األسرة مع هذا لتشاركي عملهما ونفي المختص يعتمد المخدرات،و وآفات العنف مشاكل
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 بين المصالح وتضارب السلطة ممارسة حول ،الخالفات النزاعات تحديد و رصد إلى

 من أفراد األسرة بموجبها تكامل وتواصلي تقارب صيغة إيجاد على العمل قصد األسرة أفراد

 .المصالح التقاء خالل

 : إلى أساس تهدف أهمية وكاالت مع االجتماعي التضامن وزارة تعمل -

 .النساء ضد العنف لمحاربة استراتيجية إعداد •

 .المجال هذا في والمؤسسة التقنية القدرات دعم •

 .الصلة ذات الميادين في والتوعية واإلعالم التكوين •

 .العنف ومنها المرأة قضايا كل يبذتع التي األسرة محلية إصدار •

 المرأة بشؤون تهتم جزائرية نسائية وطنية لجنة أو تعد التي العاملة للمرأة الوطنية اللجنة

 تم ثم العاملة بالمرأة المتعلقة والملتقيات الندوات من سلسلة بإجراء قامت العالمة بالجزائر،

 وطرحها بالمعالجة الجديرة الموضوعات أهم تدوين توجب حيث الميداني إلى التحرك اللجوء

 التحرش موضوع القرار،فكان تملك التي للسلطة إيصالها بهدف والمناقشة بساط البحث تحت

 الظاهرة تنامي مع خصوصا الجزائريات النساء لكل األساسية االهتمامات في صلب الجنسي

 والنفسية االجتماعية وأبعادها الظاهرة حقيقة على اللجنة وقفت أن وبعد أماكن العمل، كل في

 االنتباه وملفتة أبعادها كل في الظاهرة فيها تحلل شاملة وثيقة عبر العدل بمراسلة وزارة قامت

 تجريم بضرورة وطالبت العامالت، وتحديدا الجزائريات النساء على خطورتها وأثارها إلى

 دقيقا تعريف بتحديد وذلك العقوبات قانون ضمن األخالقية الجرائم الجنسي كإحدى التحرش

 الجرائم بقية تميز للفاعل المناسب الجزاء والمعنوية المادية إطرافه وأركانه وتحديد له

 في تم وغيرها،وبالفعل للحياء المخل العلني والفعل العرض األخرى، كهتك األخالقية

 التحرش تقنين 2003عام
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 في المادة تنص الجزائرية،حيث العقوبات قانون ضمن بذاتها قائمة كجريمة الجنسي

 وبغرامة سنة إلى شهرين من بالحبس ويعاقب الجنسي التحرش الجريمة مرتكب يعد71مكرر

 إصدار طريق عنه  مهنت أو وضيف سلطات يستغل شخص كل ألف 100إلىألف  50من

 الستجابة ا على إجباره قصد عليه الضغوط وبممارسة اإلكراه أو بالتهديدأو  للغير أوامر

 .مكرر  344المادة حسب لعقوبة ا ضاعف العودة وفي حالة لجنسية لرغباتها

 إصالح على  2004في الوزراء مجلس طرف من لمصادقة ا هتم أن إلى أيضا نشير كما

 أنتنقل ألجنبي مندرج المتزوجة الجزائرية للمرأة حل يصب أن يمكن بحيث قانون الجنسية

 المتكن وٕاذ النفسي االستقرار هو عدم المرأة ضد العنف ظاهرةحيث ان ،إلى أطفال جنسيتها

 ناهض مجتمع لبناء الصحيحة أوالدها التربية تربي أن تستطيع ال فغنها نفسيا ة مستقر المرأة

 ضعف هو وسببها واالقتصاد والتعليم التربية في عدة مشكالت مجتمعاتنا تعاني ،وثانيا قوي

 المجتمع قوة على ذلك انعكس وقوينا شخصيتها المرأة معاملة أحسنا ،فإذا مجتمعنا في المرأة

 . المستقبل قادة هم الذين نفسيا ألوالدها المستقرة القوية المرأة تربية حسن بسبب

 :على العمل يجب المرأة ضد فالعنف وتخفي وللقضاء كله لذلك

 .المرأة ضد التمييز اتفاقية على التحفظ إلغاء -

 .الجنسي والتحرش األسري للعنف رادعة قانونية مواد وضع -

 القضاة طرف من للعنف النفسية اآلثار وكذا كاملة كشهادة األطفال بشهادات األخذ -

المنزلي  بالعنف التوعية على والتدريب التعليم بتقديم المعالجين و المتدخلين تكوين تحسين -

 تدخلهم أكثرل يجع بما الجماهيري اإلعالم ووسائل واألطباء والقضاة الشرطة ألفراد والجنسي

 .فعالية

 طبية شهادة دون النساء ضد الجسمي العنف شكاوي قبول الشرطة مراكز على -
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 بدل أيام 8إلى الجسدي للعنف التعرض حالة في العمل عن العجز سقف استفاء تقليص -

 يوم 15من أكثر

 .تبسيطاإلجراءاتالقانونيةوتذليلسبيإلثباتحاالتالعنف -

 الجمعية  الحركة دور تفعل -

 للتحسس الصحفية والمقاالت والتلفزيونية اإلذاعية الحصص استمرارية و تكثيف -

 المرأة ضد الممارس العنف على المترتبة السلبية واآلثار األسري خاصة العنف بمخاطر

 الجماعة و الفرد على

 التربية المؤسسات مستوى على االستماع هياكل دعم -

 القانون طرف من اربةغال المرأة حماية -

 في التربوية البرامج ضمن منه والوقاية المرأة ضد والعنف اإلنسان حقوق إدراج -

 الدولة مدن كافة على المعنفات النساء استقبال مراكز تعميم المدارس

 : الدولي المستوى على أما

أنحاء  جميع في المرأة ضد العلنية االنتهاكات ومنع العام الرأي لتوعية دعائية أفالم بث :1

 .العالم

 وتطبيقها حاليا الموجودة لعالمية ا المعاهدات على توقيع اجل من الدول على الضغط– 2

 .جديدة وقرارات بمعاهدات بدل الطلب

 أشكاله بكل الدعم توفير خالل من النامية المجتمعات في المرأة دور يلوتفع معاونة– 3

 .ذلك  لتحقيق والمعنوية المادية 

 لمادية  التبعية من تخليصها لغرض للمرأة وثابتا كافيا ماليا موردا الحكومات تحقق ن أ– 4

 .آخر أو بشكل واإلنسانية الشرعية حقوقها عن التجاوز وبالتالي
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 قبل من واالعتباري الشخصي وكيانها المرأة كرامة لحماية الالزمة الخطوات تتخذ أن– 5

 خصوصا مصدرها، أو نوعها كان أيا التجاوزات عنها يمنع بما واألهلية الرسمية الجهات

 .بالحروب المنكوبة المناطق في األرامل

 وٕانساني شرعي مطلب المساواة جريمة،وأن األنوثة احتقار أن على االتفاق – 6

 العنف طبيعة ومعرفة المرأة بشؤون تختص التي المدني المجتمع منظمات دور تفعيل – 7

 .واالقتصادية واالجتماعية النفسية وأسبابه ونتائجه

 المتصلة الصحيحة المفاهيم لبيان اإلعالم وسائل جميع فيه تشارك واسع ثقافي تصحيح – 8

  - .الجنسية بعالقة

 المعرضة المرأة على يسهل األسري واإلرشاد والتدخل اإليواء مراكزاسهام في توفير . -

 ،وٕانصاف المختلفة المواقف في التصرف كيفية إلى لرشادها بها االتصال للعنف

 بدائل إلبرار اإلعالم وسائل واستخدام الجنسي واالعتداء االغتصاب حال من المرأة

 تتعرض وما األسر بعض حقيقة على للوقوف الباحثة االجتماعية دور وتفعيل العنف

 والتأهيل المعنوي الدعم تقديموذلك ب.الرجل قبل وجسدية م نفسية ضغوط من المرأة له

 على التركيز التوعية دورات إقامة من خالل االجتماعية الخدمات مجال في المهني

 الدولية بالمعاهدات انتشاره من الحد يمكن ال ومنفذه مصدره كان أيا عنفال مفهوم

 والقوانين

 مجموعة باعتماد. والمدرسة األسرة من انطالقا منه الوقاية على التركيز يجب وٕانما فحسب

االبن  هو فالعنف،ـ المجتمع ألفراد الصحيحة االجتماعية والتنشئة الحوا أساسها من األساليب
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عليه،كيال  والمعتدى بالمعتدي التكفل يجب وكما واالضطهاد واإلقصاء للحرمان الشرعي

  3.مفرغة  حلقة في لجهود تظال

 :التصنيفات-7

 يتطلب إنما هو مناسبتي أو ظرفية مسألة مجرد يكون ن أ يجب ال بالعنف االهتمام إن

 نشاط

 والحمالت الملتقيات خالل من والوقاية التوعية حول أساسا يتمحور وتشاركي ودائم منظم

يجب  األنشطة هذه كل وفي .الجوارية واأليام اإلعالمية والحصص الدراسية واأليامالجهورية 

 نهائيا، عليه القضاء أو النساء ضد والعنف العنف ظاهرة حدة من للتخفيف توصيات تقديم

 حسب رئيسين سببين إلى ذلك يعود المرأة؟ ضد الموجه العنف بمنع االهتمام ولكن لماذا

 العنف لظاهرة السلبية العوامل أهم أحد أن األول األنصاري، إسماعيل عبد الحميد الدكتور

 تربي أن تستطيع ال نفسيا مستقرة المرأة تكن لم وٕاذا النفسي االستقرار هو عدم المرأة ضد

 في عدة مشكالت مجتمعاتنا تعاني وثانيا قوي، ناهض مجتمع لبناء الصحيحة أوالدها التربية

 المرأة معاملة أحسن فإذا مجتمعنا، في المرأة ضعف هو وسببها واالقتصاد التربية والتعليم

 المستقرة القوية المرأة تربية حسن بسبب المجتمع قوة على ذلك اانعكس وقوينا شخصيته

 . المستقبل قادة هم الذين نفسيا ألوالدها

 :على العمل يجب المرأة ضد العنف وتخفيف للقضاء هو كل لذلك

 .المرأة ضد التمييز اتفاقية على التحفظ إلغاء -

 .الجنسي والتحرش األسري للعنف رادعة قانونية مواد وضع -

 القضاة طرف من للعنف النفسية اآلثار وكذا كاملة كشهادة األطفال بشهادات األخذ -
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المنزلي  بالعنف التوعية على والتدريب التعليم بتقديم والمعالجين المتدخلين تكوين تحسين -

 تدخلهم أكثر يجعل بما الجماهيري اإلعالم ووسائل واألطباء والقضاة الشرطة ألفراد والجنسي

 .فعالية

 طبية شهادة دون النساء ضد الجسمي العنف شكاوي قبول الشرطة مراكز على -

    للعنف التعرض حالة في لعمل ا عن العجز سقف استفاء تقليص -
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  :ا���ف �د ا��رأة ا��زا�ر��-1

)' ا�%&د ا���ر �ن ا�&رن ا�%$ر�ن ا�ذ �و!وع ا��رأة ���رك �و��رة ����ر��       

��، و�*(� ا������ ا��زا�ري�)-�ن و���  . و�/	��  �/*ظر )' ا�-��ر �ن ا�����%�ت ا�%ر

�د�دا ظ(ر )' ا�$-ل �ول �و!وع ا��رأة، ا�و�' ا�ذي -�ن ��ر!� �/0 ا�د�وات 

�%زز �&و�(� و�ر���(� و���و��(� ا�%��� إ��دة ا�*ظر )' إ�2ح �!��� ا �����رأة 

،و-7ن �/	� -�ن �5/&� و�*��� و ���دا، وا���دت �%ض ا���5�رات و ا��%ط��ت ا��' 

�ش ��وة *����� ،أو إن %��%/ت �ن ا�!رورة �ذ-ره و)��: ،و��ري، و-7ن ا�%��م 

�د �(م ا>����ر و!��ن ا�%� �����ھن ،و�!&��&وق ،و�د ار��ط ھذا ا�*��ء أ��!ت ا�%��م 

ا�و�'، واAدراك ����و�� �وا�ل �ؤ�رة و��$��-� ،�*(� �� ار��ط ���$7ن ا�دا�/'  

و�*(� �� �ر�ط ���$7ن ا�%���' و �*(� �� �ر�ط ���$7ن ا��&*' ،��&دم ا�%��ل ا��%/�م ا�ذي 

-و�ن -�ن �: ا��ر ا���رز ،و ا�(�م )' �طور ا�و�' ا��رأة  ���$-ل ا�ذي ���دھ� �/0 �

*ظرة ط�و�� ���ه ذا�(� �%�د �ن ��2(� ا-�$�ف $����(� ،و��د�د �ط/%��(� ،و�زداد 

�/(� ،وھو ا�و�' ا�ذي �%/(� ��طدم �وا�� ��وارث �ن &�����-را��(� و��-��  �-���

�رة أو ��$�ر-�(� )' ��د�م �(��ن �/�: أ�راف و�&���د، > �%�رف �/�رأة ��ط/%��(� ا�-

>ن �/ك ا��راف و ا��&���د *$7ت و �ر��ت )' و!%��ت -�*ت ا����>ت ا�%��� ،

 ���%' أن ���/ف -/�ا��رأة �	&د )�(� إ�0 ا��%/�م و���طر �/�(� ا���� ،)-�*ت �ن ا�ط

�ن ،��و�� ،وإ*(� ا��ط��ت إن �ظ(ر �	و�� ��ن �/ك ا�و!%�*ظرة ا��رأة إ�0 ذا�(� 

�م ا�ظروف و�&د�� )' ���د�ن ا��%/�م وا��در�ب ��� �%/(� ����/ك أدوات ا�*ظر )' �&

)' ا>*�&�ل �ن �/ك  وا��وال ا��' -�*ت ���ط� �(� ،و������' �دى ���)�ت ا��' �	�/(�

  1.��وى ا��(ود ا��	�ر!� )' إ�2ح أو!��(� ا�و!%��ت ،و�

�/: وا�� ا�����'  �&��ر ��ر أن ھذا ا�و�' ���و!� ا>�����' ،و �!رورة �5E

���ف ا��رأة ،إذ أ��ت )%/�� �وا�د ا�-��ر �ن ا����ر��ت ا��'  �ؤ-د �/0 ا���رار*%�

��7ذ ا�ط��� ا�%*	' رEم ا�و�' ا�ذي ا-����: اذا ا��رأة ا��زا�ر�� ،وا��' �و�ت �ن 
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�ر و!%(� ا>�����' ، و�رى ا������ $رف ا�د�ن  ً اذا -�ن ا�-2م  �ن �5� :�2�

���و>  وا�� ا��راة  و �و�%(� )' ا����ة  ا>�����&�  I��ره ، �د أ��،و !رورة �5

، ا> أن  ا�-2م �ن ا�%*ف  ا����رس !د ھ�  > �زال �/&0 �&�و�� �*�	� ، و�د 

��رت ا���%��ت ا�*�����  وا��ر-�ت  ا��د*��  �ن ا�2ء ھذا ا��و!وع �&: ، ا�� 

-�ت  ا>�	���ت و ا��وا��ق ا�دو��� ، و-ذ�ك ا�*ظ�� ا�&�*و*�� �م ���ط -��را ا��ر

�ت �&�رة ھ' ا��رى �ن �2�ظ� ��ر��ت ا�*��ء &�ا��د*��  و ا���%��ت ، و 

 :�ا��و��� ����ھ/� �&�&� وا!�� ھ' أن �%ظم ا�*��ء  �%$ن �و��� ا�%*ف أو ا��(د�د 

، وأ*(ن )' أ-�ر ا����ن > ��/-ن �درة ا�رد ، و> �و�د ا��  �وا*�ن ����(ن ھو 

�%*ف ا�زو�'  !د  ا��رأة �%ود ���در�� ا�و�0  ا�0  و�د -�ن  ا. ��*� �*(ن ا�%*ف 

����وض )�(� أو ا2�Aن �*(� ، وان ا�%*ف ا�ذي  I�����ة ا�*��ء ا��' > � ���د�

�&0 �ؤ�را وا�%��  �/0  ا����ة ����رس )' إط�ر ا��رة ، و�-ون �و�(� !د ا��رأة 

 ��  .               ا�زو�
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  )1984ا��رة ا��زا�ري  ��*ون ( : ا���ف  ا�زو�����ون ا��رة و -2

)' ا�و�� إن  ���2ت ا�&وة دا�ل  ا�*�ق ا��ري ���ت �وى ا*%-���ت ��*�ء ا�&وة    
�%زز ���2ت ا�(��*� و ا���طرة  ذ�ك ا��*�ء ا�ذي �د�م  و. ا�&��م )' ا������ �$-ل ��م 

و ا�&(ر ا>�����' و ا>��25ل ا>����دي )' ا������ و )' ا��رة �ن �2ل *�ق 
 ���2�Aم  و ا��&�)�  و ا�&�*ون و ا��ؤ��� ا�  .ا�&

أ-�ر ا�)راد دا�ل  ا��رة �%ر!� ) -�*ت أم زو�� أم أ��� (�*�� ( و �%��ر ا��رأة   
�*�ء ا�&وى دا�ل ا��رة  �/%*ف   �-و*(�  ���ل '( �	�أن *�ق ا�&�م و . �-�*� !%

�*(ن �/ذ-ور و %���ر )' ا������ ھو ا�ذي ��دد أدوار ا�ذ-ور و اA*�ث  و �-ر�س ��ا��%�
 ���ر $ر���:  �ن روا)د و ���در ���/	� �ن أھ�(� ا��&�)� ا>����������د *�ق ا��%�

�Aا��ؤ��� ا  ، '��2�� و ا�&�*ون ا����دة ،وا��راث ا�$%.  

و إذا �� ��و�*� ��/�ل �!���ن ا��$ر�%�ت و ا�&وا*�ن ا����� ����رأة و ا��وال      
ا�$���� ، )J**�  �*�د أ*	�*� أ��م   �ؤ��� ،  ا��ؤ��� ا�&�*و*��  أھم و أ�طر 

ا��ؤ���ت ا��' �ؤ�س ا�%*ف ا��ري ،  و �&*�*:  ،ذ�ك >ن ا��ؤ��� ا�&�*و*��  ھ' أ�د 
�� ا������ �/�/ط� ا���-�� ا��' �&د�(� ���&�ق �����(� ا>������� و ا����. �(زة ا�ر�

 ���د�و�و���  ا��'  �&وم �/�(� ��*ون ا��رة و ا>�وال ا�$��Aا �%��و ھذا �	�ر �*� ط
  .  

�ن إ)راد ا��رة  ��� ا��*ظ�م ا���2%   �K-  أن  ��*ون ا��رة ا��زا�ري  ا�ذي ا���د
�ز  !د ا��رأة )' ����ل -��رة -��زواج و ��!�ن   ��واد �و�' إ�0  �ظ�ھر ا���

�ر ذ�ك �ن ا�����ل ا��' ���*د ا�&�*ون )' ��د�د E 0إ� ��ا�ط2ق و اAرث و ا�و>
  .أ�-��(� �/0 �ذاھب و أراء )&�(� ���)ظ� 

      �)/�  :  �وف *%رض   �%ض  ھ��: ا��واد �م **�&ل إ�0 ��/

�� �%��د ا: 3ا���دة ���رة )' ����(� �/0 ا��را�ط و ا��-�)ل و ��ن ا��%�$رة و ا��ر

 ��  .ا���*� و ��ن ا��/ق و *�ذ  اM)�ت ا>�����

�ن  ر�ل و ا�رأة �/0 ا�و�: ا�$ر�'  ، �ن أھدا):  : 4ا���دة �: ا�زواج ھو �&د  ��م 
)ظ� �/0 �-و�ن  أ�رة أ���(� ا��ودة و ا�ر��� و ا��%�ون وإ���ن  ا�زو��ن و ا����

  .ا>*��ب 

�ن  و �و�' ا�زوج و $�ھد�ن و �داق : 9ا���دة ���م �&د ا�زواج �ر!�  ا�زو�.  
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و ا�&�!' و �' . ��و�0 زواج ا��رأة و��(� و ھو أ�وھ� )7�د أ��ر�(� ا>و��ن : 11ا���دة

  .�ن > و�' �: 

�ت  :  12ا���دة Eن ا�زواج  إذا  ر� :���: و -�ن > ��وز �/و�' ان ��*� �ن )' و>(

�)� I/أ�.  

�ر أن . �ن ھذا ا�&�*ون  9و إذا و�� ا��*�  )//&�!' أن �7ذن �: �� �را��ة أ�-�م ا���دةE

�*�: ا��-ر �ن ا�زواج إذا -�ن  ا��*�  ا���/�� �/�*ت    �*��  .�2ب أن 

�ر �ن )' و>��: �/0 ا�زواج ،و> : 13ا���دة ���ره أن E ن أو�- ����وز �/و�' أ <

  .: أن �زو�(� �دون �وا)&�(���وز �

��I أن �*وب �ن ا�زوج و -�/: )' ا�رام �&د ا�زواج �و-��� ���� : 20ا���دة .  

  :�/زو��  ا��ق )' : 38ا���دة  

 .ز��رة  أھ/(� �ن ا����رم و ا��!�)�(� ����%روف •

 .�ر�� ا���رف )' ���(� •

��ه ا��رأة دا�ل ا>�رة > �%-س دا��� ا�وا�� ا�ذي � 38، 4، 3إن �� ورد  )' ا��واد  �

  .ا��زا�ري 
�ن ا�زو��ن ��را . )�>�رة ���ت دا��� )!�ء �/�را�ط و ا��-�)ل و ا����� و ا��%�ون  �-(

 ��  .�ن ا>�ر ھ' ��دان �/�راع و ا�%*ف �-ون ا��رأة )�: ھ' ا�!�
�ت �ن ا�% 38-ذ�ك )Jن ا���دة  *�%�*ف > ��	ظ �/�راة دا��� �&و�(� )-��ر �ن ا�*��ء 

ا>��)� ا�0 ا�%*ف . ا�*	�' ا�ذي �(دف ا�0 �ز �(ن ا������� �ن >ھ/(ن وذو�(ن 
ا>����دي ا�ذي �%�*' �*: ا��رأة و ا�ذي �(دف ا�0 ��ر�دھ� �ن �&(� )' ا���رف 

�)��� '(  

���و�N' ا�زوج �/0 �ر�ب  �� ���ت ،  )��5����� إذا -�*ت ���/� ��7ر  ��رج ا�
  .�ق �/0 *	�(� زو��: و ��ر�(� �ن ا>*	

�دو ���زا �ن ا��د�ل �&��       �أن ا�&�*ون  ا>�رة �ن �*ظور ھ��: ا��واد ا��2ث 
  .�/ط� و ھ��*� ا�ر�ل �/0 ا��رأة 

�د�م )-رة ��ور و !%ف ا��رأة �(�� -�ن �*(� و   13، 12، 11، 9،10أن ا��واد  

���ط��  أن ��7ذ  ا�&رار �-�*�(� ا>������� ، )('   دا��� ��ت و ����  ا�ر�ل  و > 
�رھ� �����	ردھ� ��0 �و �%/ق ا��ر .  
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)(' دا��� )' و!� . ھ��: ا��واد > ��رك  ا����ل �/�رأة ��7-�د ھو��� و ��&�ق  ذا�(�    
�� و ��ت ھ��*� ا�ر�ل��.  

�ن �� ورد )' ا���دة    �، )�ن �(� *�د أن ا�&�*ون 13و ا���دة  12-ذ�ك ھ*�ك �*��ص 

�ز �Oب ��*� ا�و���' أو ا�ب �ن �*�   ا��رأة ا�زواج ��ن �رEب )�: و�ن �(� أ�رى 
  .أن ��*� ا�*�: �ن ا�زواج إذا  -�ن )' ذ�ك ��/�� 

ھ��: ا���دة ��&0 . �/0 �دم �زو�P ا��رأة �دون �وا)&�(�   13-ذ�ك �� �ؤ-ده  ا���دة  

�را �/0 ورق ، )(' > �%�ر دا��� �ن ا�وا�� ، )-��ر �ن ا�*��ء زو�ن �دون �وا)&�(ن �
  .ذ�كأو ��0  أ�د  رأ�(ن )' 

�*�� . ا�ر��  ھ��: ا��وا�ف  �%��ر -$-ل �ن أ$-�ل ا�%*ف ا�ذي �وا�(: ا��رأة ا��ز     �
�-ل ا��&وق و ���ل  �/0 ذ�ك �� ��ء   )' ا���دة  �����ا��' �%��ر �ن  20ا�ر�ل *�ده 

�ن ا��رأة و ا�ر�ل��ز ��دأ ا����2واة و ا����.  

�� �ن ��دأ ا�ذ-ورة ، )(و -�*�ء ��*و*'   و ا�����'  *�إ ن ا�&�*ون ا��رة ا��زا�ري 
�%-س ا�����زات و �ؤ�س �/%*ف ا�زو�' .  

  .��*ون ا��رة �-رس �	وق ا�ر�ل �/0 ا��رأة و ا����2واة ا��*��� أ��م ا�&�*ون "   

��دة ا�/ر�ل �/0 ا��رأة ] . �(��  -�*ت �-�*�(� ا>������� [ا��رأة �%��ر ا�&��رة     �
ن وا�ب ا�ط��� ، ���*� ا�زوج �ر��� �ن  طر�ق ا�&�*ون ،  ا�ذي �ؤ�س  ا��&��م 

و ������' ��ت )  ا�و���� ( ا�%��/�  و �!� ا��رأة  ��ت  ا������  ا��*�' )' �*ظ�م 
 ���� ا>����د%�  ".ا��

أن  �-ون �ط�%�  و ��/�� و   - �ن �*ظور ��*ون ا��رة  - �*�ظر ا������ �ن ا��رأة  
 �)�$�%�� ��أ�*��  �زو�(� و *د�ر $ؤون �*ز�(� ، و ���رم أھل ا�زوج و أ�ر���: و �را!

�ل  ذ�ك ،  > �/زم ا�زوج �وا���ت أ��2�� ����/�  ��دام �ؤ�ن �&� ، �����(�  ا���د��� �)�
���ه زو��: ، �ن ھ*� ا>زدوا��� ا��' ���ر�(� ا������ و ���� -�� �ظ(ر )' أ�ور 

 ��  .ا�زواج و ا�ط2ق و ا>رث و ا>��زا��ت ا>��2
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  :����� ا��رأة �� ا���ل ا����� ا��زا�ري -3

�ن ا�$%وب ،و إط�ر ��دد  ا����ل ا���' و ��ء ���ل ا��&�)� و *��ل �(� ��ر ا����ل و%$
 '�  .�وا�د ا��/وك )' ���/ف  ا����>ت ، )(و ��ق *ظ�م ا�����' )' ���ب أد

�� �ن ا��رأة   ��� ا��' ���دث �ن ا��رأة )' ���/(� �%ط0 �ورة �/�إن ا>���ل  ا�$%

�((م إ�0 ��� �(دف إ�0 ��ذ�ر ا�*�س و �*��E وئ  �دة ، )�����ل�����ث �*%�(� �

!رورة  �دم ا>*�داع ����رأة ا��0 �د �ظ(ر  ا����ل و ا�/�و*� و ا�%واطف و�-ن ��	' 

� �َ ا�*ْ  وقْ �ُ *و�ظ(ر ھذه ا��ورة �ن �2ل ا���ل ا����'،ا��-ر و ا���/� و ا�5در 

�َ  �ط��رْ �و�ْ  Uدْ رُ  ا�لْ � ا�د  َ� ْ-�� ْ� Vوَ� ور��َ ا�رْ  كْ  ْI  ْو�كْ �*ط�ر�  .���كْ  اسْ رَ  و�د

 I�و�%*0 ھذا ا���ل أن �وق ا�*�وة �وق *�س، ا��رس �� دا�/(�، أ*(ن �ظ(رن �ك ا�ر

�*ك رأس ���ك، أي أ*ك إ/���ر أ*(ن E ر�ذا �%��/ت �� ا�*��ء )-ن ذ-�� و�ذرا > ا�و)

  .$ك �د ���ر -ل �� ��/ك

�ْن، �ْن �(�(ْم ��ْت ھ�رْب، ���ْز�وا ���ْ/	�ْع،  1�(ت: "آ�رو�&ول ��ل �)�ا�*َ�� 

���ْ%&�ربْ  2و���/�/وا."  

�ن �طور�(ن ��وا�%&�رب  ���)��'در�� �$�((ن  إ�0ھذا ا���ل ��ذر �ن -�د ا�*��ء و

  .ا�$ر وا�5در إ�0ا��' �ر�ز 

 '����ك �*�0 و��7ن " أو " 0 �َ *ْ ا�ْ*�� -�دھم �� ��U ": �ن ا��رأة أ�!�و�&ول ا���ل ا�$%

  .أي أ*: ��ب �/0 ا�ر�ل أن > �5	ل �ن -�د ا�*��ء". ا�*��َ 

�ن : " و�&ول -ذ�ك��ر ا�*�� وا�دراھم ا����ب�� �	�د E " ن ا�ر��ل " أو�����ر  ��

�ر ا�*�� وا���لE ." ن أي���ن ا�ھل وا���� أو �أن ا��رأة ھ' ��ب ا��$�-ل ا��' �	رق 

  .ا�ر��ل )(' )' ذ�ك ��ل ا�دراھم

�دوا ذ�ك �ن �2ل ا���/� ا����'إ*�  :���رأة ھ' ��در ا��2ء وا�%�ر و

                                                           

.ا�-�د: ا��(ت 1 
��ن �/��>: ���/�/وا/�. 2 
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�2ھ� ���(� "  ���2ھ� اْ*��ھ� وأ-�را�د*."  

  ".ا��رأة ���ب ا�%�ر " 

�رھ� و> ��رھ� " �."  

ھذا ا���ل ا���ر �ؤ�س �/%*ف وا�ذي ����ل )' �را�م ا�$رف ا��' �ر�-ب )' �ق 

ا�وا�� ا���ر��' ا��ظ/م ا�ذي ��$�: ا��رأة ���� )' ا���ھ/��  إ�0ا��رأة وا��' ���ل 

  ".وا�����ل )' وأد ا��*�ت

  :ا���ذ�ر �ن ا��رأة �&ول ا���ل إط�رودا��� )' 

�ر طول ����ك  إذا" � إذاو�%*0 ا���ل أ*ك ". د�/ت )' �وق ا�*�� رد ���ك وإذاد�/ت ا�

د�/ت )'  وإذا*ز�ت دا�ل ��ر، )2�د أن �-ون ����ك طو�/� ��0 *��-ن �ن ا��روج، 

�ر، أ�� �����%��/ت �� ا��رأة )��ب أن ���ف ����ذر  إذا���رة )��ب أن ���ف 

  .ا�$د�د

�!�  :و�&ول ا���ل ا�$%�' أ

  ".)' ا�*�� �(د وا)'�� )' ا�$�� ر�I دا)' و�� " 

�(م أ��ن"و( �� �%�  "ا��را وا��/ط�ن وا���ر وا�ز��ن: أر

  .أي أن ا��رأة ��س )�(� أ��ن و> �(د �(� و> و)�ء

  ".�/	وا )�ك ا�*�� ��ت ���د وإذا�/	وا )�ك ا�ر��ل ��ت را�د،  إذا: " و�&ول ا���ل

  .ة وا�$ر-�د�أي أن و��د ا�ر�ل أھون �ن و��د ا��رأة ا��' �د ��	' ا�

ان ���2 ا�ر�ل �زو��: �/0 و�: ا���وص، ظ/ت ��ر ا����ل ���ل -��را �ن 

 �*���/� �-ر�� �ن طرف زو�(� و�� �*����ع �ن ا���%� ا��'  آ�را��*��ض، )(' �

���!رب ��0 $�ء، و���5*' �*(� ��0 رأى ذ�ك  �)��*��7�ط ا����ء و �)�%*� ،�)-/��

:� ����*�.  
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 "�وھو �(ذا ��د ا��و�ف، وا��&���د " وا!رب ���د�وز/� ��رى ا����ل ا��رأة أ�ت ا�ط

 ،:���� ا��$�رھ� > ��7ذ �رأ�(� ���2&�د ا����د وھو أن وإذا�د��: وا�%رف ا>�����' 

�ز �: ا�ر��ل ا��� إ�0".  رأ�(��ر�ك $�ورھ� و���ف " �*��ء > ��/-ن �%د ا�*ظر ا�ذي 

�ت ��*ب �دم ا����*(� �/0 *	�(� )' ا��ھذا " �ش  و�/���نا�*�� �&ول �/-/ب ھش " 

�ر �ن *ظرة را��� �/�رأة ���ز*(� )' �و!وع �/��%�%�ا��*��� و��درا �/	�*� ا���ل 

�*��  .وا��ط��� وا��

�ر أ��0  إن  �%�ا���ل ا�$%�' ا�ذي ���د ا���ر�� �ن ا��رأة وا��ط �ن ����(�، و

�ب�� ا�$�ب �د �� ���ف ا�*%�� �� ا�ذّ ا��رأة ���ف " در��ت ا�%*ف ا��%*وي )' �&(� "  

�رة و�ردھ� ���رة" و� Iرة �$ط�و-7ن ط�� ا�5�رة ��ص )&ط ����رأة و> �%*' " ا�5

  .ا�ر�ل -ذ�ك

و�%*0 ا���ل أن ا�ذي �ر�د ا�%ذاب " )' ا�%ذاب ��/ط )' ا�*�� وا�-2ب ��*واا�/' "

5��ء �� ا�*�� وا�-2ب���%��ل .  

�ب ا�%�دة، ��ث ��ود )' ا������ �&د *ظر ا������ إ�0 �� ���ا��رأة ھذه ا�*ظرة ا��/

 �)��� طو�/� �ر ��ھ��*� ا�ر�ل �/0 ا��رأة، ھ��: ا�(��*� ا��' *$7ت ��ر ��رورة ��ر

 '*��*Aطر ا��/وب ا�&(ري �/0 ا�%��2ت " ا������ ا�)' ��ور ا>*�ط�ط �

وا���/ف وأ���ت ا��رأة ���*� ا�زو��� وا*�$ر ا�$ك ا�����دل وأدى ذ�ك إ�0 ا��	-ك 

�' )' ا������ و�م �-ن ��ن ا��رأة )' �*��ف ا�&رن ���ا��*زل و�&/ص دورھ� ا>

�رة ا�ر�ل و�-*: �%ود إ�0 ا�%�دةE 01"ا����ن �$ر �رده إ�.  

 '��*�� *�د )' ا��&��ل أن " �/دار ا��راء" �ن ھ*� ��ء ا���ل ا�%��ب، " ��5�ب و�ا�را�ل 

�ر�0 و�و�'."  

                                                           

، ا�%ددان ا���دس وا�����، وا2�Aمإ�راھ�م ا��د $%2ن، ��/� ا��راث ا�$%�'، دار ا����ظ �/*$ر، وزارة ا��&�)�  1
  .105، ص1981، �ز�ران 12ا��*� 
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�ر  إن� ����ن ا�ر�ل وا��رأة وا��&��م ا��*�' �/%�ل ��د�: ا��&�)� ا�$%��وز�� ا�دوار 

�ل أن ����د )' وا�� ا������� '�  .ا���ل ا�$%

�� إ�0 ��� إ�0 ا��رأة )' ا����ل ا�$%���ت�وء �وظ�ف ��%ض و�د �%ود ا�*ظرة ا��/Mا 

�دھن �%ظ�م إن:" �و�: �%��0ا�	(م ا�!�ق �(� ��ل  إ�0ا�واردة )' ا�&ران ا�-ر�م أو -"1.  

�� ا��' ���دث �ن ا�*��ء ��ذر ا�ر��ل �ن ا��رأة �و�ذ�ك ��ءت اE/ب ا����ل ا�$%

�دل �/0 و�ود  ����� ا�-رM��و�%��رھ� �ط�رة �طورة ا�)��' وا�%&�رب، وھذا ا���7ر 

���رد �%ر)�(م �&�� �و�ف ( ،�)*� ���� و��0 ا����2�� )' ا�و��ط ا�$%�Aا��&�)� ا

�%: زو���� زو�� �ز�ز ��ر �ن �-ر و�داع �%/�(م �*ظرون �/�: ا��2م و�� )%/�: 

�&� ا��رأة &����� و�رددون أ���> وظ�	�(� �و��� ا�*�س �إ�0 ا��رأة ھذه ا�*ظرة ا�&

  .وا�د�وة إ�0 ا��ذر ا�$د�د �*(� �*(� �ط�رة �ظ(ر $��� و��	' أ$��ء

��  و��A!�)�إ�0*��: :" �روي أ�رى��� �و�ف �/�: ا��2م، *�د ��� د/� 0��أن �

�س��  ا���ما��2م �د ا��&0 )' ا�د /��!��� و���  إ��� ��7:وھو ��وق ���را ���2 

�س�/0 �!��%:، أ���:  وإ����(م���0 �ن *��� ا�ز���ن /��: ا�-��ر �ن ا�ز���ن أن  إ

���� �)��/ن �/&��رھم، -�� أن ا��/%� ا��' E م �ن)/!	��(م �ن ا�*��ء وھو /Eل و�-ن أ

ظ�ھرة ا��%��م )' ا����ل ا�$%�'،  إ�0و�&ود ھذا ا��-م ا��/�' ". )' ا��-ر وا��داع

�� �د ��7رت )&ط �����*ب ا��/�'  ا��روا�5ر�ب )' ��*�� أھ�/ت  �/�رأةأن ا����ل ا�$%�

�*ت �و�/د وو�و)(�  ����� �(�، )&د Eض ا�	-ر ا�$%�' ا�طرف �ن �د����ا��وا*ب ا>

�: و�/م –��*ب ا�ر�ول  إ�0/� Y 0/�–  '( ت*�ا��راء وا�!راء، -�� �*��0 �و�� 

�: و�/م  –��*ب ا�ر�ول  إ�0ا>زور ا��' ��ر�ت /� Y 0/�–  '�و�*��0 ا�	-ر ا�$%

�ل ا��ر�� وا>��&2ل، �-ذ�ك �$�ر-� ا��رأة، )' ا��ورة ا���ر�ر�� و�%�*��(� )' �

ا���طرة �/0 ا��رأة وا!ط(�دھ� �� ور��� -�ن ھذا ا�*���ن �ن ��د، �ن أ�ل ��ر�ر 

 ��أن ا2�Aم ھو ا�ذي �ررھ� و-ر�(� وأ�ط�ھ� �&و�(� -��/� و)' ھذا ا����ق �&ول ا�-��

�� أ!�م �ورة ا������� )' ��ر�Z ا�و!�ع : ا���ر�� أ��*�  ا��%�د����أن ا2�Aم ��ء 

                                                           

 ��Mو�ف، ا�.�28ورة  1 
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 ،���7-�/(�> �*د*� و�د*� �ل )' ا�د*�� ا�*���:��ر-ن  أي)'  ا��رأةم �-ن �... ، )&�ل ��

و> ا��رام Mد���(�، �م ���د�ن ا�ذي ظ(ر )'  �ن -��ن �'، > �&وق �(� أ-�ر�ن ا�%��م، 

�*ط&� ��راو�� �رداء ��-*(� �وم �$*ون �/0 ا�	طرة، �&/ب ا�و!� رأ�� �/0 

 ،:���>��&2ل ا>����دي �/0 أو�� �%�* �)�/���&ب، و�%�رف �/�رأة �-��ل آد���(�، و

�� وا�$راء و����ل ��واھر ا��&وق، ��ل ا��%/�م وا� ���( �)���ررھ� �ن و>�� ا�ر�ل �/

�����ر $ؤون ا�د�ن وا���  .1"وا�%�ل وا����رة، �ل وإ$را-(� أ�!� )' �د

�� ا�ذ-ور�� �و�	� را)!� و�د�را �، ر)!�(� �*ذ ا�و>دة، �/�رأة�&د و�	ت ا��&�)� ا�$%

��ن �و�د ����  )�7درت ��-� �)&� '( �)/�&����/(� و&��ر)!(� و�ر)ض أن  ����� '(

��(� و�!ورھ� ���2ن ���%�ر وا��ط��� أن�%�&د  �*:��.  

: و�ود )(' -7م، ر)!(� ط	/� �و�ودة �5�رة، ور)!(� ا��رأةر)ض ا�	-ر ا�$%�' �&د 

  ".�ردة وو�دت �*ت"

 '���ا�دا�رة �ن  أ�������رأة�ن �2ل ھذا ا���ل ا�$%*��*A/: �ن �%�*'  ا��ل �� �-�

���وان )��د ا�و�' أ��2� ')( ،��  ....وا��*طق وا�%&ل واA���س، ا������� و�&�)

-�� ��/�(� ا��&�)� ا�ذ-ور�� ��ؤو���  ا��د��ر�ز ا�%�ر وا��ط���  ا��رأة�&د ظ/ت 

 ����%��ل �%(� �%��2  أنا�ذي )رض �/0 ا�ر�ل  ا��ر، وا���2��ا��ط��� ا>�����

�)����&ول ا���ل إذ. ��%�� �و)� �ن ا�و�وع !��� ��رھ� و�ط" : ���سا�*�وان �&��/� إ

  ".وا�$�ط�ن

��(� �/ر�ل ��0  أ��رة>زا�ت  إ*���رأة%����د�دھو��(�، )(' �%رف ا��ر�� �%/ق  إذا�

�(� و�ود ���&ل أو ا�*�: أو زو��: و��س ا�*�:  إ��أ��(7وا*ط��2 �ن ھو�� ا�ر�ل، )(' 

�ر �ن ھو��(� ا�����%��� ���� > �و�د �*	�(� و> �%�ش �ذا�(�، �ل ھ' "�ا��رأة ا�%ر

، )(' �%�ل �ن أ�ل ا�ر�ل )�"ك ر�و��()(' �%�ش )'  )ا� ر�ن أ�ل (إ>�� و�دت 

                                                           

1�*��� و��دي ا������ �ن وا�� ا�5��ب ا�0 �!ور ���5ر ا��رأة" ا��%�د  أ����، ا��*� ���!رات " ا�%ر*�*�ا�*دوة ا�/
�ر  �12��!رات ا�&�ت )' ( 11-10ص )1967(، 12و 11، ا�*$رة 21���  ).1966د
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و��دو ا��رأة )' ا����ل ا��' �دور �ول  1و��دم �ن أ�ل ا�ر�ل، و��/ك �ن أ�ل ا�ر�ل

*7��ر أن �-ون ���%� �/زوج، ��!%� �:، )' ���� دا��� ا�زواج E �)� �/�� < ::�" إ�

  .، وا�زوج ھو ا�ذي �%ط' ا��رأة �-�*�(� ا>�������"ظل را�ل و& ظل $�ط

 �)�����، �ز�ر ������ل ا��' ���د دو*�� ا��رأة و��ط �ن ��و��و��، )���&�)� ا�$%

�)����  وإ*��*��: ا���دي وا�ر�زي، و��0 ا���ل ا�و��د �&ر/-$�و�-رس ا�%*ف !دھ� 

  ".ا���ر ا�رأة وا�$ر ا�رأة:"ا�ذي ا��رف �	!/(� ��ل

  .-�*ت ��درا �/$ر وإذا-�*ت �����، �-ون ��درا �/��ر  إذاأي أ*(�

5�ره > �ذا�:، ��-و*(�  إذ�رى ���دة �%�د أن ا��رأة ا��رأة -��ن  �)���� زو" ��دد ھو

ھ' أ*�0 ا�ر�ل، ھ' ا�م، ھ' ا�زو��، وھ' ������ر �%رف ... )2ن أم )2ن أو أ��: 

 ���*���5�ره > �ذا�:  أ*(�. ��س �(� و�ود ���&ل إذا�ر�ل،  إ�0�و�� دا�ت ... ا�-��ن 

5�ره، )(' ��0% �-ل ا�و���ل �و!%(�  إ��:�(�� ��ر  آ��ا�د�ول )'  إ�0-��*� �و�ودا 

  .2"ا��&/�د�� ھ' �ؤ��� ا�زواج ا��Mو. ا��M)' ھذه 

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

�� ��ن ا������'، دور ا��رأة )' ا������ ا���ري ا���/� ا>������� ا�&و���، ا��ر-ز ا�&و�' �/��وث  1���
�ر �����2-3�� وا��*����، ا�%دد ا>���  .94، ص1975، �
5�ره > �ذا�::" ���دة �%�د،  ���، -��ن �.94-91، ص1970، �12وا�ف، ا�%دد " ا��رأة ا�%ر 2 
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  :�"��ف �د ا��رأة ا*�(���ظرة ا�)�ر�'  -4

�2��د�ن �*ف، و��/وا ا�$ر�%�  ا�2�A'(م �ن ا���روا أن ا�د�ن ان ا�-��ر�*�Aا 

و�*%�(� �ن  إراد�(���ؤو��� ا*�(�ك �&وق ا��رأة، �د��ل أ*(� �ر��(� �ن �ر��(� و��دت 

�)����������&رآ*��ا����ر أن  إ�0-�� ذھب ا��%ض �*(م . ا>�����ع Mث ھ'  ا���ط�ب 

���/0 ا�%*ف و�-رس �: و���د�ون �/0 ذ�ك ��� ��ء )' Mا��'  �ن �ورة ا�*��ء )34(ا

�)�����*: و�0��% )�(� �/ر�ل !رب زو��: ا�*�$ز ��د �&و��(� و�7د� Y ح���ن . أ� '(

  .ا��%ض *و�� �ن ا�%*ف ا���/ط �/0 ا��رأة ا���رھ�

: )' �&�ل ��ت �*وان « Le nouvel observateur »��ء )' ��/� )ر*��� �د�0 

« Le prix du paradis perdu »�/��� ����أن : "�%�رف ا�-��Mن �ورة ا�*��ء  34ا�

�&و�م ا�زو�� ا�*�$ز �ن زو�(� �ن طر): ھ' أ�ل -ل  وآدابوا��' ��!�ن أ�-�م 

��  .1"ا��$�-ل ا��' �%�*' �*(� ا�*��ء ا���/��ت ���

 ���و-7ن ا�-���� �ر�د أن ���ب ا�5ط�ء �ن ظ�ھرة �%*�ف ا�زو��ت )' ا��/دان ا�5ر

�ن -ل ا��/و-�ت وا>��داءات ا��و�(� !د ا��رأة �%��رة أن  ا�ور�'و��رئ ا������ 

�2��د ا�زو��ت ����� �ن ����ص ا�����%�ت ا�%*ف !�Aأ�&را*'وأن ا��ط�ب  ا 

  .ھو ا���ؤول �ن ذ�ك

أ��م ھذه ا>د��ءات ا���ط/� وا>)�راءات ا��(��*� وا�(���ت ا��$%� ا��' $*�(� أ�داء 

�� رأي ا�د�ن : ا2�Aم ��د ا��ظ/�ل وا���ر�ض و�$و�: ��%� ا2�Aم *&ف �*���ءل

*�ب إ��:؟ و�� �و�	: �ن ظ�ھرة ا�%*ف !د ا��رأة و����  ا�2�A' )' -ل ��

  .ا�زو��؟

                                                           
1Josette AlliaK Le prix du paradis perdu K magasine le nouvel observateur N° 2042-
2043K du 24 décembre 2003 au 07 Janvier 2004K p90. 
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�����&رآ*��ا��رأة و��(� ���ذ-ر )' ا�%د�د �ن  ا�2�A'�&د -رم ا�د�ن Mظ  ا	�و��*(� و

�(� ا�*�وي و�*�(� �ن ا��&وق وا�وا���ت �� �و)ر �(� ���ة �ز�زة ��-�*�(� وا��رم �ر-

���  .و-ر

" ��ل ����*: و�%��0. ا�زو��� )' أ��ن وأ�(0 ��و�ر و�د �ور ا2�Aم ا���2%

ور�م �دودا �/�%��ل . 1"ھوا�ذي  "0�م �ن �.س وا$دة و��ل ��+� زو�+� ����ن إ��+�

�دا �ن -ل أ$-�ل ا�%*ف وا���&�ر %��ن ا�زو��ن �واط�را �/�%��ش �����*� وا��%روف 

�رة  2..."و��$روھن ����%روف :"... �&و�: �%�ل�ا> أن ا�وا�� $'ء ا�ر، )(*�ك ھوة -

�رر ا�%د�د �ن ا>� ،���ن ا��ط�ب ا�د�*' وا����ر�� ا>������(م ا�0 ا�%*ف زواج ��و�

�ث �&و�ون ��7ذ ا>�وال ��و���ر��: !د *���(م �/0 أ*: �ق �ن �&و�(م ا��$رو��، 

��ت �*��� ا����� )' ھذا ا��و!وع �$-ل �*&وص و�&و�ون �*$رھ� ��0 أ*(� أ�

�	%/ون، ود��/(م  ������� و>�*�ح �/�)م (� ���دى ا�-��ر�ن �*(م أن !رب ا�زو�� $ر�

��)' ذ�ك Mا �����ل 7 ���+م 5"4 ��ض ا�ر��ل �وا�ون 5"4 ا����ء �(:ا�-ر ��

و��� أ�.0وا �ن أ�وا�+م ���;��$�ت ���)�ت $��ظ�ت �"�9ب ��� $.ظ 7 وا�()� ) ��ون 

واھ�روھن �� ا�����' وا�ر�وھن ��ن أط���م �( )�9وا 5"�+ن ��وزھن ��ظوھن 

  .3)� ���را7 ��ن 5"�ّ  إن���( 

�م وھو ا�ر��س >ن &����ورة ��5رة  ا��رة�ن ا�وا!I أن ا����ة ا��ر�� �&وم 

�ت�  .�/����� ا�ذي >�د �ن ���د و���س و�د�ر �$ؤو*: و>�د أن �-ون ھو ا�ر�ل )' ا�

�� ا�-ر��� أ�طت ا�&وا�� �/ر�ل �&��ل �� و�ب �/�: �ن ا�*	&� وا��(ر �/0 ا�زو�� M�(

�%ض ا���و���ت ا��' �وھذا �� �$(د �: ا���رة ا�%&2*�� أن �ن �%ط' ا���ل �&��ل 

و�وا�� ا�ر�ل �/0 . �%و!: ��� �د)�، �	�ظ� �/0 و�دة ا�%��/� و����-(� وا��&رارھ�

                                                           

���ورة ا��راف،  M189 ا. 1 
���ورة ا�*��ء،  M19 ا. 2 
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��Mإذ �و>ھ� >��ل ا�*ظ�م وأ*(� )'   ا��رأة -�� أ�ر�(� ا I�ا�-ر��� ھ' �دل و���ت �ر�

  .�1*ف و��س �!دھ�أ*(� �&�!0 ا�ودا�� وا��-ون وا�I���2  ا��رأة > )' !ررھ� و

�ر �(� �*س ا�ر�ل �/0 �����*: و�0��% ���ت ��زة � Y �)�-�� أن ا�)!/�� ا��' ��ل 

و�(ذا > ��ب أن �	(م ا�ر�ل �7ن ا�در�� ا��' . �*س ا��رأة وإ*�� ھ' ��ؤو��� و�-/�ف

��  .ر)%: Y إ��(� در�� ��-م و��/ط وأ*(� ھ' در�� ر���� و����� و��ؤو�

 ����� ��%���� ا��$�-ل ا��ر�� ��إن ا�*(P ا�2�A' )رض �/0 أ*��ره أ�/و�� �ر�و

 '����&� ����2 ا����ة ا��*ز��� و!�ط ا�*(P ا��&�� ��ا�%��/' ا�ذي وا��2)�ت ا�زو�

�ق ���د�: �/0 ��	ر!: ا���/�� ا�%��/�� و���ت ا���/�� ا�$���� و�م �%��د )' �ط

 ��Mل ا�&وة وا�$دة )' ا��%��/� وا��%��ل و�(ذا *ز�ت ا��%�����ذاء Aأ�/وب ا�&�وة وا

�� �ن أ���ب ��ر ا��ؤذي �Eرح و��ر ا��E 2ج *$وز ا�زو�� و�%/ت ا�!رب%� ���ا�-ر

  .ا��%����

ا�/�5 *ش زاي ار�	� و�د -*' �: )' ا�%��2ت ا�زو���  أ�لا�*$وز �%*' ا��ر)� و)' و

 ���ط5ت �/�: و���وزت �دودھ�، و-ذا �&�ل �/ر�ل  أو�/0 زو�(�  ا��رأة�ر)%ت  إذا)

�أ�!� �-ن أ-�ر ا��%��E �	ھ*� ھو ا��%2ؤھ� . ����(� )' ا��رأة �-و*: و� :�وا��&�ود 

  .2داء وا����(� و��ؤو����(� ���ه ا�زوج�/0 ا�زوج و��/�(� �ن أ

و�*: )�ن ا�5رض �ن ا�!رب ھو ا���و�ف وا��(د�د و��س -�ر ا�%ظ�م وإ���� ا�د��ء 

�)*��- ��و�� �د�م ھذا و�ؤ-ده �� ورد �ن . وھذا �ن ��ب ا��	�ظ �/0 ا��رة و���

�: و�/م  –ا�ر�ول /� Y 0/�–  :��إذا E!ب �ن إ�دى �وار�: ا�رج ا��واك �ن �

ا����ء ���0ق ا�ر��ل �� " )ص(و�و�:  ".إن �م )�)�0�� �"�س ل ��& ھذا": و��ل �(�

  .3"...أ�ر�+ن إ�4 �ر�م و�� أھ��+ن إ& ���م

                                                           

.2003، ��رس 77ا�$�Z )�!ل ا��	�ر، ا�%*ف ا��ري وا�ر��ل �!ر�ون، ��/� �$رى، ا�%دد  1 
.ا��	�ر، �ر�� ��ق ذ-ره ا�$�Z )�!ل 2 

.رواه ا��ر��ذي وأ�و داود وا��د  3 
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�-ون ���-	�ءة وا��ق > ���ظ/م وا�%دوان  أنو�� دا�ت ا�&وا�� �/ر�ل وا�&��دة �: ��ب 

�ر وا�رزا*�  إدارةأ�وره����-�� )'  أ*��7ذ�زوج )/زو�� �/0 ا���� 0/��� أ�*�ءوان 

���*: و�%��0 ھذا � Y ن����)'  ا��ر�%���� �$�-/:، و�د Mد��  ا*� ��� آ�رأو>ا�-ر

���(�ران )' ا��!�� ��ل  �� -�7رأ�/و�/�7د�با�!رب  إ�0��/ص  أن����و�ظ� و��*

�ون ��ورھن ��ظوھن واھ�روھن ��  وا�()�":��0لو�&و�م ا��رأة ا�*�$ر � (

، وا��و�ظ� واAر$�دو�&�د ����و�ظ� ا�*���� وا��و��:  ..."ا�����' وا�ر�وھن

�ن ا�زو�� وزو�(� ا�ذي ���-م ��� أ�/وب ا��وار ا�(�دئ ا��(ذب ����ا�%��رات  إ�0ھ*� 

���(�، > أ�/وب ا��رو�� وا���ر��  إ�2حا�ر��&� وا��ؤ�رة �/0 ا�زو�� ��د 

�� ا��رأة و�ز�د �ن �%*�(� و*$وزھ��	�5 �/0 *���  .وا>ھ�*�ت ا�ذي ��رك أ�را 

أ�� �ن ا�(�ران )' ا��!�� أي )راش ا�*وم ا�ذي أ�0 �%د )$ل �ن )رص ا��د�ث 

 ا����I وا�-2م ا�(�دف و�%د ا��*	�ذ ط��� ا�/��ن ��ء )' ا��ر��� ا���*�� وا�(�ر ھو

�ت )' �ا��رك و���&ق ذ�ك �7*��ء �دة �*(� ���و�ل ا�ظ(ر و�*(� �%زل ا�	راش �*(� وا��

)راش أ�ر أو �-�ن أ�ر وھذا أ�/وب �-�م �%��P ا��رأة ����$��ر وا�%واطف ا���	�رة 

�(� ا���رت �/0 ا�*$وز(1.  

 ��ب، )(و -�7/وب �/�&و�م وا�%&� ا�و�0أ�� ا�!رب ا�ذي أ��زه ا�$رع �م �-ن )' ا��ر�

�' ���وص �	�� �ن ا�*��ء ا�*�$زات وا�%����ت �. �و> و)%2 �زوا�(ن�-م �7د

��وا*�(0 �-م Mو�: �%��0 ا&� ���7  إن��ن أط���م �( )�9وا 5"�+ن ���( ": ا�-ر

�*���(م و�دم ا>��داء �/0 ا�*��ء ا�ط��%�ت  ��A���نوھذا أ�ر �/ر��ل . "����"�� ���را

  .و�رض أزوا�(ن ال��ووا���)ظ�ت 

ا�!رب ھذا و!%ت �!وا�ط و�دود >�د �ن ا��&�د �(� �*د ا���دا�: و�&د  أ*�7/وب-�� 

�: و�/م  –*(0 ا�ر�ول /� Y 0/�–  ن ا�/�وء�<J)�)' ا�!رورة ا�&�وى ��ث  إ�

�: و�/م  –ورد �*: /� Y 0/�–>ل ا��ؤ���ن :" �و���م  "�0، إ�����أ�م أ$���و ��ر

                                                           

.�ر�� ���ق، ا�$�Z )�!ل ا��	�ر 1 
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�ده ا�رأة �ط و> :" و�ن ���$� ر!' Y �*(� ���ت .1"������م� Y رب ر�ول! ��

 ����ل Y  إ>��د�� و> !رب $�  .2..."أن ���ھد )' �

�ر  ا�2�A'ا�د�ن  إن&��� ���رئ �ن ا����ر��ت ا��2&2*�� وا��/و-�ت ا�دا�

وھو . �ن ���م ا�د�ن أ*(�و�%*�	(� �ن ��ل �%ض ا�ر��ل وا����رھ� �/0  ا��رأةوإ�ذا�(�

�!��ل �/0 ا�%-س )(و �د�و  أ�داءا2�Aم�رئ �ن ا>�(���ت ا���ط/� ا��' �روج �(�  أ

  .ا��2*ف وا�0 ا��%��ل ����-�� وا��%روف إ�0

��ب ا�%*ف  )�2�Aم I�	��%/: �&و�� ��ن *$زت زو��: �/�: وھذا -/: ��	�دي  وإ*���م 

�ر ��رح أ�ف !ررEف و�  .ا �/0 ا��رة �ن ا�ط2قا�ط2ق )!رب �	

  

  

  

  

 

                                                           

.أ�و داود وأ��د رواه ا��ر��ذي، 1 
.��/م رواه 2 



 :ا���
	 ا������ 

 

1 

 

 : ��د�� 

ا���ري ن و ار��طت ���	ة ا��
	ن   ا��	ر��  ��رورةا���ف ظ	ھرة إ�
	��� � ز�ت            

�ن ,23	ت ا'��	,�� 001	/ن ا'��	,. ��-	,ل  �* ا(��	ء '�
& ، �ؤ!ر  #� م و ��"!ر � م 

و��ذ ذ�ك و !8	#. ���ن ،  و �0	�. ��دد  و 
�	ق ا'��	,.  ط	ر ز�	�.إ ا5لد �4�5-� ، و

أ��= �و1وع ا���ف ��ل ���ث و 'دل ��4�5ف ��	رات  ا�-0ر ا��
	�. ن و '��* ا���ن 

�0	 أ�& أ�1? �- و�	 ��ور�	 �
 	�	ت ا��د�د �ن ا���4	ء و ا��-0ر�ن  .���5	�& ا���ر#��

  ......(Hobbes)و�ز(Marx)�	ر0س : و ا�-3
-� أ�!	ل 

           	�-
�40ت  ،�0ن  #.  ھذه ا��8	ر�	ت أ��'ت �را!	 #0ر�	 و ��ر#�	 و ��? 4# 	��


���ر'��� �ظر�� و 45	
إ�� 	 ا�-0ر ا��
	�. ا���	�ر #. ��	ط�& �* ظ	ھرة  ا
��د -�� أ


. و 	�
ا���ف 0ظ	ھرة ��س '��* 'وا�ب  ا���	ة ا��
	��� و ا�'��	,�� ، ا�!8	#�� و ا�


. و 	�
ا���2	دي ��ث ا,��رت ا�درا
	ت ا��	ر���5 و أن ا��راع �ول ا��-وذ ا�

�	
أ��C ذ�ك أ��	ط	  ،و�	��	�.. ا���2	دي و ا�'��	,. �0ل أو�? �ظ	ھر ا��راع  ا��

و أ�1ت ظ	ھرة  .و ا��23	ت ا�'��	,�� دا5ل ا��'��*   ا��0	�	ن���	�زة �ن ا(دوار و 

ا���ف ��8�8 �	رزة �Dري ا��	�ث ���8. 'وا�� 	 و45-�	� 	 وا�و2وف ,4? ا��وا�ل ا�ذا��� 


�/� 	 و�طورھ	 وا��و1و,�� ا��. ��0ن وراءھ	 وا�ظروف ا��4�5-� ا��. ��0ل ��	5	 ��	�� 	�

أ�واع �4�5-� �ن ا���ف 
واء  و2د �40ت ھ	�& ا(ر��1 ا�'��	,�� وا�!8	#�� �'	� ��روز . 

دا5ل ا�-1	ء ا(
ري أو 5	ر'& ،ور
�ت و��1	ت ���ددة �ن ا� ����  و ا�1ط 	د  و 

23	ت ا�2. و ا��ؤ�ر ا��8�8. ��4ا������  0	�ت #� 	 ا��رأة ا��!	ل ا��. و ا���وذج  ا�و

دا5ل  ا���	ء  ا�'��	,. ، وا��. �0رس أ�0	ل �ن ا���ف  و ا���	را
	ت   ��ا��3
	وا�


ا��. �ظ ر   ،� �	�ر'ل دا5ل ا���	ة ا�زو'���د ا��رأة ����3 	 �0	�� دو���   �8	ر1ة ��دا��

 . � و ا�15وع ��ن ا�زو'�ن � ���#� 	  �0ل و1وح ,23	ت ا

�&إ�? 0�ف ا�Dط	ء ,ن ا�وا2*  ا�'��	,. ا�ذي  ا�درا
� ف� د �ن ' � ا5رى            ��� 

��	��& �ن أ�0	ل ا� ���� و ا���ف ا��	دي  و ا�ر�زي و �	���د�د  �
��	 �	ا��رأة ا�'زا/ر�� 

و 0ل ھذا ��	 �ؤدي إ�? ا���ف ا�زو'. �	� . دا5ل إط	ر ا(
رة ا�زو'�� و�ن �2ل ا�زوج 



 :ا���
	 ا������ 

 

2 

 


ا�ظ	ھرة ,4? ا����  ا��-
�� و ا�'
���   	�&��. ���C ,ن ھا��4�5-� ا 	ت�	#�  إ�? ا���0	

  .0ل 0ا(��	ء و ,4? ا��'��* �
��	 ��4رأة ا�'زا/ر�� و ,4? �	2. أ#راد ا(
رة 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  



 :ا���
	 ا������ 

 

3 

 

 ����	
  :ا�

إن ا���ف 0وا2* ����& ا��رأة  #. ا(
رة  و ا��'��* أ��=  �ن ��ن ا�رھ	�	ت  ا��.            


��  و �
�و�	� 	  �رو ا��'���	ت ا���	 ،�وا'&  ا�دول  و ا��	�م 	�
ة  �	3�5ف  �ظ� 	  ا�

د ا��رأة �ن �2ل زو' 	  0�1ن ا���ف أ��= �و'&  ،ا���2	د�� و أطرھ	 ا�'��	,�� و ا�!8	#��

�	ت و ��'�ت 0ل ا�
�دود ا��
	#	ت و� 	ة ا�زو'�� ظ	ھرة 0و���  ا�5ر2تا��� #. ظل 


��  و ا�د���� و ا�!8	#��  ذا�-/	ت و ا�ط�8	ت ا�'��	,�� 	�
�ك  �	3�5ف ا���	ءا� 	 ا��ر��2 و ا�

�Hر أن ا��'��* ا�Dر�. 0	ن ا�
�	ق #. اھ��	�& � ذه  ا�ظ	ھرة ، و 2ط* أ�واط	  ����رة  #. 

�
. را�'�	ت �4�5-�   ��وا' � 	 ،و إ�'	د ا��4ول ا�����4 � 	 �وو1* ا
� 	45-�	�  و  	درا

�	ر�0 ا��رأة #. ,���4 ا������ ، �Hر � ���	0�و0	ن  ,4? �
�وى ا��	�م ا��ر�. #8د طر�ت إ

�Hر أ� 	 � �زال  . #. ,���4 ا������  ا�-	,���4�	ر�0 	�ا��	��� � �
�= � 	 � و���1 	 أن

، ��	 أدى ھذا ا���ف  ا��و'& 1د ا��رأة #. �"!�ر أ�0	�&ن ا���ف ��4�5ف �وره و ��	�. �


�	ت دا5ل  ا��'���	ت ا��ر��� ، و �رت ذ�ك �,��	ر�ن 	
  :ا��

  ا��ورة ا��!	��� ا��. ��ط� 	 ا��'��* ا(
رة  -1

  .,23	ت ا� ���� ��ن ا�'��ن و ا��. ���= ��4رأة �0	�� دو���  -2

5ص وا2* ا��رأة #. ا�'زا/ر �ن ا�وا2* ا��	م  ا�ذي ��� 	 ا��رأة ا��ر��� ، #8د و#. �	 �      

�ك ا��ر�0 ا�
ر���  ��D�4ر ا�'��	,. و ا(�0	ل ا����ددة ���4و�ت ا�'��	,�� ا��. ذ�دث 

� دھ	 ا��'��* ا�'زا/ري �0ن ا�ھ��	م 0	ن #. ا�درا
� ا��0	�� ا�'��	,��  ��4رأة ا�'زا/ر�� 

ا�وا2*  ا�'��	,.  ا��	م ا����ط � 	 ذ�ك  ءر و ا��
��8ل و ا
�8را���11 	 #. ا��	،و # م و


	ت ا��'��* �Hر أن و���1  ا�ا(
رة ،و #.  .وي ووظ�-. #���أن ا��رأة ,��ر 
�ؤ

3�5ف ا,4?  و��3 ���4ف  ���40& ا��	دي و ا�ر�زي  	'�4ت ��  ا�دو���ا��رأة ا�'زا/ر�� 

ا�زو'. أ�= 0وا2* ����& ا��رأة ا�'زا/ر�� و ��	�. �ن أ!	ره  ا���ف�ن ��ث أن "در'	�& ، 

�8ود�	 إ�? ��	ول "  ��	ر�ورد�و" و �دا,�	�& و �ذ�ك  #Jن ا�Dز�رة ا�
و
�و�و'. ,4? �د ����ر

  �و1وع ا���ف 1د ا��رأة #. ا��'��* ا�'زا/ري ��	 �د#��	  
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 :إ�. ا��
	ؤ�ت ا��	��� 

  د ا��رأة #. ا��'��* ا�'زا/ري؟1ھ. �'�4	ت ا���ف ا�زو'.  �	 -

  ��� ���4ف ا�زو'. ؟1ا��رأة ا� ���!3تھ.  �	 -

  ھ. ا��وا�ل ا���8�8 �ظ	ھرة ا���ف ا�زو'.؟  �	 -

  ھل ھ�	ك ا��0	
	ت ا���ف ا�زو'. ,ل ا��رأة  و ا(
رة و ا��'��* ؟

  ا���	ج ا��دوا�. ؟و إ�? أي �دى ���4? ا����/� ا�'��	,�� �
ؤو��� #. 

  و ھل ا��
�وى ا�����4. دا5ل #. ا,�8	ل أو ,دم ا�,�8	ل ,4? ��	ر
� ا���ف ا�زو'. ؟

 و ھل ا��و,�� ,���4 ا���	ل دا5ل ا(
رة ھدف #. ا���ف ا�زو'.؟
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  :ا��ر���ت 

,دم ا��8
�م ا���3
	وات #. ا���ل و �وز�* ا(دوار  ��ن ا�'�
�ن  ��	 �0رس * 

  �����  ا��رأة �4ر'ل ا��2	د�	

 * ��4�, ?4, 	�4
,دم  ا��وا#ق  #. ا��
�وى ا�����4. ��ن ا�زو'��ن �ؤ!ر ذ�ك  

  )ا�زو'� و ا�زوج (ا���	ل ��ن ا�طر#��ن  

,دم ا�8
	م و ا�5	ذ  وا���	ل ��ن ا�زو'��ن دا5ل ا(
رة  أو �8ص
وء * 

  .��� �	ا�8رارات 

  :دوا�� ا����ر ا��و�وع 

-  �
'	دة ��0س ا�دوا#* ا�ذا��� و ا��و1و,��  
و
�و�و'.ا�ر��H  #. �8د�م درا

  .د ا��رأة�1!ل ھذا ا��و1وع ���ر#� أ
�	ب ا��ؤد�� ���4ف ا�زو'�� ��5	ر� 

ا�'زا/ري و  ا��'��* د ا��رأة #.1ظ	ھرة ا���ف ا�زو'.  ��ر#� ��د�د��	و��  -

  .ا��0	
	�& ,4? ��	� 	 ا�5	�� و ا��	�� 

  : ��� ا�درا�� ا���ثأھ

إن ��	ول ا�درا
� ��و1وع   ا���ف 1د ا�زو'� �د5ل 00	/ن ا'��	,. ��-	,ل �* أ��	ء          

ة ,ن �و1وع و��12 وھو ,�	ر '�
& �ؤ!ر  #� م و ��"!ر � م �1ن ,23	ت ا'��	,��

ا�درا
� أھ��� ��0رة �	��
�� ��4'���	ت 5	��  ا��'��*  ��0
ب ھذه.ا'��	,�� 2د���

ن ھذه �0ا�'زا/ري   ا�ذي �� د �!4& �!ل أي �'��* أ5ر  �-	2م ھذه  ا�ظ	ھرة و ا���	رھ	 ، و �

زو'� و �0	�� 	 ��ا(ھ��� #. ا�0�ف ,ن ا�و1* � ا�ذي ����& ا��رأة ا�'زا/ر�� 5	�� ا�

  .دا5ل ا(
رة

ا��'��* ا�'زا/ري ��5وص   ظ	ھرة ا���ف  1د ا��رأة �'��4	 �
4ط  ا�درا
	ت #. و�42      

  .ا�1وء ,�4 	 
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ا���	/C ا��ر��� ,�&، و0ذا 
�	ب  ا���ف و أ #"ھ��� درا
��	 ��0ن #. ا�و�ول إ�?        


. �ن �8وق  ا���دي �& �ن أ'ل ��	ة �
�8رة ��	ة 5	��� �ن ا���ف وا��راع	
�ق أ

 .ا��
	ن 

  : أھداف ا��و�وع

  .ا�0�ف ,ن ا�و���1 ا��. ���� 	 ا�زو'� ا����-�  -

  .��	و�� ا���رف ,4? �0-�� �"42م ا�زو'�� �* ھذه ا�ظ	ھرة  -

  ا���	رس 1دھ	 ���فا��. ����	ھ	  ا�زو'� ��وا' � ا  ا�
�را�'�	ت��ر#�  -

  .ا���رف ,4? �0	�� ا��رأة ا����-� دا5ل أ
ر� 	 -

  :ا�� �� ا���ث 

إن ا����ث ا���4. ,4? و'& ا���وم ا�'��	ع ا��ر�وي ,4? و'& ا��5وص ،و أن �0ل          

�	   ����وى ,4?  �� '�� و ����8 ، إذ �8وم ا��	�ث ا���زام  �5طوات ا��� C ا���4. ��ث 

ذ�ك �	���5	ر ا�
�4م �ط���� ا��� C و ا(دوات و ودرا
�& ، 0	�ت ط���� ا��و1وع ا��راد 

�? و #8 	 ،#-. درا
��	  إ�? ا�و�ولوھذا �ن أ'ل .ا��� '�� ا��3/��ا����8	ت 	��� C/	ا���

ا��. ا
����4	ھ	 #. درا
��	 ھ. أ�	 #��	 �5ص ا�����8 ا
�5د��	 ا��� C ا���4�4. ا�و�-. ،

	 ��	د!� �"5ذ �ورة �-	,ل �-ظ. ��ن #رد��ن و ھذا ا��-	,ل �0ون  أ�ا��8	��4،إذ ��رف ,4? 

 .#. ا�درا
� ��و1وع �	 �-�د��4و�	ت و ��	�	ت ,4? 5ر ���4ول ? ا�Lن أ�دھ�	 إ�
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  :�'��* ا���ث 

أ��ب ا��5	ر�	 #. .ا
* و ,ر�ض1د ا��رأة ����	ه �'��* و��	 أن 
4وك ا���ف  -

 .�0م �وا'د�	 � 	 ، أ!�	ء �دة ا���ث �درا
��	 ,4? و��� �
�D	�م 
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  :"!و��ت ا���ث 

درا
� ��دا��� �ن ��و�	ت و ,وا/ق ا��. �0�J	� 	 أن ��ول دون ا�و�ول إ�? إن أي           

�ك ، و�ن ��� 	 �'����	 ا�'زا/ري  ا���	#ظ ا�ذي  ذا���	ج ,���4 و �و1و,�� � �45وا �ن 

د �ن 
�ب � 	 ا���ف 1م ��Jداع �0وى د� 	 ، و � �8	�'�ل ا��رأة  ا����-� �
�رة ,4? �	 أ�


�� ا��و1وع  و ����5 ، ز�	دة ,4? ا���	/�	ت  ا��و'ودة   ��4�5ف أ�وا,	
& ،و 0ذا �

 ���
  .,�د 0ل �ن ا�درك ا�وط�.   أو �د�ر�� ا��رط� ��
ت ����� أط23	 �ل ��8? �

  :ز�� $ ا��ط�ر ا

          4D�

��  �	 #. #ر�� �ول #�رة ز����  #.4ا� .
- ��2013!�	 40& #. ا��و
م  ا�درا

  .���ل � 	دة ا��5رج ، #0	ن ,��4	 ا
�3Dل ھذه ا�-ر��  �	�0م ���1ر�،و ھذا  2014

  : ا��	� $ا�ط�ر 

�� ا'راء�8د و2* ا��5	ر �	 #.        	��	رة ���!�	 ا���دا�. �و��� �
�D	�م  �	رة و �4د�� ,

�� ��0م أ� 	 �8ر ذ�ك ��0م �وا'د�	  �و��� �وأ5رى ،	��
�D	�م �
�� ا�درا
��  ،و�4د�� ,


�0	ي.  
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 �&�!��  :ا'دوات ا��

�
ا��8	��4 (� 	  ا�����8  ا(�
ب �4و�ول إ�? ا���8�8 ا���ف ا�زو'. 1د ا��رأة  5د��	ا

  �ر#� ا(
�	ب  ا��ؤ�دة � ذه ا�ظ	ھرة ،و�

����ر �ن أھم ���8	ت ا���ث #. '�* ا���4و�	ت  و ا���	�	ت و ھ. ا(0!ر ��و,	  :ا�����&� * 

و #���4 #. ��ول ,4? ا���4و�	ت و ا���	�	ت ا�1رور�� (ي  ��ث ،�0	 ��ر# 	 ���د 

�0ون �8�4	��4 ھدف �
�ن ,4? أ� 	 ��	دل ��ظم ��ن ���5ن ھ�	 ا��	�ث و ا����وث ، ��ث 

  ��1دد ��و ,رض ���ن  " وا1= 

,4? أ� 	  ,���4 ا����8ب ����د ,4? 1رورة ا��	ل ا�4-ظ�� �ن :  "�	د ��ن 0راو�-ر"و ��ر# 	 

  12أ'ل '�* ا���4و�	ت �* ھدف ��دد

�	ھدة ا�د�8�2 �ظ	ھرة �ن ا�ظواھر �����ر ا���3ظ� #. �د ذا� 	 ا� :ا��(�ظ�  -2

�- وم ، ��!ل ذا ا�أو ��'�و,� �� 	 �	�
��	�� �	(دوات و ا(' زة و ا���3ظ� � 

 .�4
�4و2	/* 'زءا 'وھر�	 �ن ا����C ا���4. (� 	 � ���8ر ,4? �'رد ا��
'�ل ا�

�ن '	�ب  أوا����Dرات دا/�	، ��ث ���دى ھذه ا�5طوة إ�? 5طوة ا��د5ل ا�'	��

 م ر/�
. #. إدراك ا���23 ا��4�5-� ��ن ا�ظواھر ،�0	 �ا��8ل ا�ذي �8وم  �دور 

,م ا��	�ث �	�د�2 ، و ����د ذ�ك ,4? �ظر�	ت د,�� 	 د2	/ق ا��4م . ذ�ك #. �د�8�1

   2#. ا�0�ف ,ن ا��وا�ل و ا����Dرات 'د�دة

 

 

 
                                                           


�� 1ط.ا�'زا/ر د�وان ا�'زا/ر ا�'	��� . ��	ھC ا���ث ا���4. و طرق إ,داد ا���وث : ,�	ر �و�وش  و ا�ذ���	ت ���د ���ود 1

1995 

 
1
Mad leinegrawitz . méthode de sience sociales 3 .edition .sollos . paris 1980 . p 742 . 

   125، ص  �1	دئ ,4م ا����0	ت ، ا�8	ھرة ، ط��وث ا�,3م ، ا(
س و �: 
��ر ���د �
�ن 2      
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 ��  :*� � ا�درا

ا��. ا�����  �ك أ�& ��ط4ب �'��* ا���ث ا�ذي ��5	ر ��& ذ0ل ��ث ,�4. ا'��	,.          

أن ظ	ھرة ا��راع أو ا���ف ��0ن �ن ا��5	ر ,��� ا���ث #. درا
��	 و ��	 ���!4& ��? 

�1 �م ا��5	ر ,��� ,�وا/�� �2د�& ،وذ�ك  �J'راء �8	���4	 �ا��و'& 1د ا��رأة و وا
�� و ,ر

�8	�3ت   �14!ل ھذا ا�
4وك ،و �ن  35ل  ھذه ا�ظ	ھرة 
وف �8وم �ــ  ��* ا��
	ء �1	�	 

  .أو أ2ل 
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  :��د�د  ا����ھ�م 

  :ا�!دوا �� 

ا�وا2* �- وم  #.�0- وم إ'را/. ��دو أ0!ر ��و��� و ��	دا �ن �- وم ا���ف ا�ذي ����ر       


. و 	�

	س ذو ����5  أ��235 2و�� ، ��ث ��رف  ا��دوا��� �ن ��ظور  ا'��	,.ا�)	�

�"� 	 �وا2ف و ا
��دادات  �ؤ!ر #. �0و�ن ا�رأي و ا��0ل أ��	ط  ا�
4وك " ,4م ا��-س 

�0ل  رأي   .# �
ا��
	�. ، وھ. د#��� #. ا(,�	ق  ا��-س ا���ر�� � ��رز إ� و ھ. ���4

رار ا�. 1و�ن ھذا ا���ف � دف �و,. أو �دون و ,. إ�? ا� .30 ,��-	�أو ا�
4وك ، �"5ذ  

�	 ,ن طر�ق إط �ن ا����8 أ�& ��ر'م �طرق  �4�5-� ��إ�? ا ه0راھ	�� إ�. ا�ا� ا��د��ر ،إ�?

  31,�ف و �وا
ط� أ#�	لأا�30م '	رح ، أو �وا2ف ا�� د�د 

#. ا����� ا�
�0و�و'��   ر�ف ��دو ا��دوا��� �.ء #طري و ,ز�زي	و�ن 35ل ھذه ا���          


.   �0ل ا�
4و0	

	ن  ، �ل ����ر ھ. ��رك  ا(�Q�	ت و ا��� 	ت و ھ. � ����ر دا/�	ر#


���4 0ط	�2 ��و�� ��0ن ا
��3D 	 ،و �و'�  	  #. ا��'	ه ا��'	�. .  


ب    :ا�� 
.�  ا-,���*�� � "“pavsons �	, .0ع ا(�ر�	م ا�'��:  

           �/��" #� 	 ا�ط-ل ،و ا����/� �ل ا�!8	#� ا��. �د5	ھ. ,���4  ا
� ا�'��	,��ا���

�رورة  ا�0
	ب ا��وا2ف  و ا(ھ��4 ا�1رور��ن  ��84	م  �دور 
��رف ,4? أ� 	  ا�'��	,��

�/� ا�'��	,�� إذا  ھ. �8ل ا�!8	#�  ا��'��* �ن ا��D4 و ا�
4و0	ت  و �#	��  .ا�'��	,. ا���دد

ا�� إ�? ا(#راد  ا��'��* ا�'دد  ا�ذ�ن ���و�ون �	�0
	� م  �ن �'رد ... 	ھ	ت ا��8م و ا��'

� ا(خ /���0	/�	ت ا'��	,�� 2	درة ,4?  ا���0ف �* ا����ط ا�'��	,. ،و ذ�ك  أن ا�����4 ا�


	ت  
��م  ا�
��رار��  �
��ر  ,�ر 0ل ا��را�ل ا��. ��ر  � 	 ا��
	ن ،و ,ن طر�ق ا��ؤ


رة ، ا��در
� ،و
	/ل ا���	ل ،دور   ا���	دة ا��ا��4�5-�  0	(..............  

  

                                                           
1  .�  . 74ص  2000أ#ر�ل –'	�-. �10'�4 ا�
	��	ت ا��دد  80 – 73,��ر ا��'��* و ا���ف ، �ر'�� ص : ا���	
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  :ا��!���ر  ا-,���*��  -

طرا/ق ���4ل و ا�و'ود و ا��-�0ر ��دد ا�أ� 	 طرا/ق  ��رف ا���	�ر  ا�'��	,�� ,4?          

  ��1.4	2ب ,�4&  ا'��	,�	 

و ,�	رة ,ن  '��4 �ن ا(#0	ر و ا��8	,	ت ���1ط ذ�ك    #. ا��ظ	م ھ�0ن  ھذا ���	ر             

أي أن �"5ذ ا�-رد ا��0	�� ا��. �
��8 	 ، و ذ�ك أن  0ل  ھذه ا��8م ا��? �و'د #.  ا��0	�	ت�ن 

 .ا��'��* و � دف إ�? ا����8ق ا��ظ	م 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                                           

 541ص. 1986م د دج ا�'زا/ر.ا���'م ا��-دي ��4م ا�ج  �ر'�� 
�4م �داد  د) ف(و�ور�0و ) ر(�دون 1
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  : ا�/���� 

، �-�وح و�4Dق #. ا��-س ا�و2ت  �1د�دي أن �- وم ا�!8	#� ا� ��ب�رى ا�د�0ور ا�ط	ھر �         

‘ إ�? ا��2راب �ن �- وم أ'را/. وإ�
��و�و'. ذ�ك أ�& ��ط4ب �و,	 �ن ا��رو��   �0	 ���ر 

و 
�0و�و'�ون  ر�ف   ا��. أوردھ	 ا��!ر�و�و'�	�
	ذ�ك #. ,دة ا,��	رات  ، ,4? أ
	س ا���

ادوار �ر��ت   �	#رة  ،��ث  أن ا�-�4
وف ا��'�4زي�	�	 ذ�ك أ� 	 ���Hر   ��'	�
� و أ�

��رف ا�!8	#�  أو ا��1	رة  �	����? ا���رو�و'. ھ. ھذه    ا��'�و,�   ا���8دة ا��.   �	�4ور

��4	ت و ا(5رى 	و0ل ا�8 و ا��8	��د���ل ا���ر#� و ا����8دات و ا�-ن و ا(35ق و ا�8	�ون 

  52.ا��'��* 
� 	 ا��
	ن 1�0وا��. ��0

 :ا-�"�ل  -1

�ك 2د ظ رت #. ا��راث ا��4وم ا��
	��� ، #ذ :  �د ا���	ل �ن ا��-	ھ�م  ا���ور���          

ا��0	�	ت ���ددة ���5ت   #. ا���	ل  ، �8د ��	ول ا��	�!ون  #. �'	ل ,4م ا��-س  


8	 ا'��	,�	  �ؤ!ر  �طر��8 أو �"5رى #. ا��23	ت ا����	د�� ��ن   ها���	ل  �	,��	ر�

�"!�ر �ن 0ذ�� ا���	ل �"�&  �8ل ا�ط�	ع او  ��رف ،و أرا/ م ،ا�'	ھ	� م  ا(,1	ء ا�'�	,� 

  .ا�? ا�0	/ن��ط�8 إ�? أ5رى أو �ن ا���/� 

	 دور ھ	  #. ا�ظ	ھرة  ا'��	,�� �  هو��ظر ,�4	ء  ا�'��	ع إ�? ا���	ل �	,��	ر -

و
	/ل  " �0	�& #. ��	ء  ا��23	ت  ا�'��	,�� �8وم و��4ر�رام #. و��	
ك ا��'��* ، 

  3أن ا��'��* ا��
	�. �8وم ,4? �'�و,� �2وى  ا��23	ت ا���	ل " ا���	ل 

ا�����4 ا��. ��م ذ�ك  �ن 1رور�	ت ا���	ة اL'��	,�� # . �4ك  ا��. ��د د�ك 1رورة 

إن ا�-�ل ا���	ل ��5ر #. ا�وا2* : ا��23	ت ��ن ا(,1	ء ا��'��*   �0ن  ��1�8	ھ	 �0ون

  ا��	ر�� ا��"��ف ��4'��* 

                                                           

  .ا�'د�دي ا
�	د ةو�	�ث �ن �و�س ,�ل #. '	��� وھران 
�وات ا�����	ت ا�د�0ور ا�ط	ھر  ��ن  1
2 Demuscuche la  notion . de culture dons les scienessocianescosbaledKkalger 1998Kp16  

3 A dono (t.w) llindustrise   culturelle » ? in M commuoication Kn4K poris K1963Kp143  

  



 :ا���
	 ا������ 

 

14 

 

��م    ا�!�ل -2�� : 

ا���ظم ,��4	 و !8	#�	 ��0ل أ�د ���زات ا��'���	ت ا��
	��� ، # و  �8
�م ا���لا�إن              

أ�&  ا�� 	م �	��
�� �S#راد ا��'��* ،اذ	,�� ���ر إ�? ا���5ص #. ا(دوار  و 0ظ	ھرة ا'��

 م  و 	����0�5- وم ا���2	دي و  ا�'��	,. 2د ��	و�& ا��-0رون و ا���4	ء ��4�5ف 

 "دور 0	�م  ا��ل"��ث �'د  . ا��ظر�� وا�-0ر�� �و' 	� م 

�ر�ط ��ن ا��8
�م ا���ل و ا��1	�ن ا�'��	,. ،و �رى أن ا���	�ن  #. ا�و'�	ت  و          

ا���ل    ��1	�ن ��ن ا��	س و �ن �م ��5ذ  �8
�ما��
ؤو��	ت ھو ا�ذي �
	ھم #. ���8ق  ا

و�0ن . ��ن ا�'�
�ن ط	��	  أ�235	 ،و ا���23 ا�زو'�� ��!ل �'
�دا و وا��2	 ��دأ �8
�م ا���ل 

 ا�'��	,�� ا�
	/دة ، ھو إ,	دة إ��	ج ا��23	ت0
�� #. و' � �ظر#"ن �8
�م ا���ل أن ا��	ر

�'رد �وز�*  ا�وظ	/ف ا���	و��� ��0& ,4? ا��0س ���ر ,ن �
�ق �ن ا��3
	وات # و ��س 

�	�ن  	  ا��	س  ، و 2د  ا��ظ�وا #. �ر��ب ط�8. ��دد �����	/�� ، #	�وظ	/ف و ا�� 	م ا��. �ؤد

 ا��8
�م ا�'��	,. ���4ل ط	��& ا�'��	,�� �ز�ل ,ن   ا� ��� ة و ا�8وة  و ور#�& در'	ت ا�!

  .ا(235. ا��1	��.

	,. ��0ون �ن �'�و,� �ن ا(
رة ھ. �واة ا��'��* ، و ھ. �0ظ	م ا'�� :ا'�رة  -3

 م ,23	ت  د�و�� �ر�ط ��� ا(#راد ا(ب ، ا(م ، ا(��	ء، �	�1	#� إ�? ا(#راد  أ5ر�ن

 .را��� و 2


رة ��دو أ0!ر" 40ود ��-. 
�روس‘,رف أ�د ,�4	ء ا�'��	ع  #8د وذ�ك            S�  ���2وا. 


ب رأ�& '�	,� ا'��	,�� ���ل ,4? ا(2ل !3ث �5	/ص أ�& �'د أ�4 	  #.  � . #

	#� إ�? 1ا�زواج ،و ���وى  ,4? ا�زوج و ا�زو'� و ا(��	ء ا�ذ�ن و�دوا �ن ا�2را� �	 و إ

1	ء ا(
رة �	ك 5	��� !	�!� أن  أ,�'����ن  #. ھذه ا��واة ، 0ذ�ك ھ 'ود ا�L	ء ا5Lر�ن

�ر��ط�ن ��� م ا���ض �روا�ط  �ر,�� ، ��8وق و ا��زا�	ت ذات ط���� ا��2	د�� د���� ،و�ن 
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و ا����و,	ت ا�'�
�� ،و �'�و,� ���Dرة و ���و,�  .�وع أ5ر ���در ��دد�ن �8وق

  61ا�� ............ا���	,ر ا��-
��  0	��ب ، ا���	ن  ا���رام ا� ��� 


� ا'��	,�� �0و�ت (
�	ب ا'��	,�� ،و  و�ن 35ل ھذا ا���ر�ف 
�'د أن ا(
رة ��دو و�ؤ

  .�ر��ط أ,1	/ 	   �8و�2	 و �845	 ���1 م  ا���ض 

و 2و�& ،و ذ�ك �ن ا�
4ط� ا(�و�� ،  أن  ا��ظ	م ا(�وي �
��د �ر,��&  :ا� ظ�م ا'�وي-6

0راھ	ت   ا��ن  ا��4�5-� ا(�0	ل ����ر إ�? �4ك ا���	�.  �'	وز  
4ط� ا(بو ا��.  �

  .ا�3ز��  ���4?  و ا��23	ت ا�'��	,��  دا5ل ا��'��*


4ط� ا(ب ا���و�و'. و  � ��8د �	�
4ط� ا(�و��"ـ �8ول  ھ�	م  �را�. #. ھذا ا�
�	ق 


و�
ب أي   	 �
'�	,	ت �و�و'��  ا�
ا�
4ط�  ا(�و�� دا5ل  ا��	/�4 ا��. �8وم    �درا

ا�����رة #. ا����� ا�'��	,�� ا�����رة  #. ا����� ا�'��	,��  �ل ا�
4ط� "  ا���Dرة ،  

ا����!ل �	���وذج ا(�وي ،و ا����� ��& ، و ا���'
دة #.   ,23	ت ا��'��* و �1	ر�&   

،00ل ، و� ذا ا����?  #"ن ھذه ا�
4ط� ظ	ھرة و 5-�-�  #. أن �راھ	 و ��
ن � 	 أ���	  

ة و �Hر ا���	�رة  و ���15	 #. أ,�	ق أ�-
�	  �0ن ھذا �و' �	 # . ��0م ,��23	 ا���	�ر

  .ا��ظ	م 

�ر�0ز ,4? ��ظو�� �ن ا��8م  ا�!8	#� ا��. �0رس  ا� ���� و ا�1ط 	د ،و �-رز            

اد�� و ا��
4ط�� و �45ف و��1	ت ���و,� �ن أ�0	ل �4�5-� �ن ا���	ر
	ت ا�
��د

��	,.  ���ل �0	�� دو��� دا5ل  ا��'��* و ھذا ا���ف 5	�� 1د ا��رأة 00	/ن ا'و,ا������

ا��ظ	م ا(�وي �0ظ	م و 0
4ط� ��'	وز ا�-1	ء ا���ز�.  5	ص ����د إ�? ا�-1	ء أو
* أي ,	م 

��4& �ن ���	ت و ,23	ت  ا'��	,�� �ؤطر ا��3
	واة ��ن ا�'�
��ن � 	��.  

ا�5-. : ا��-وذ ا�ر�زي  إ�? "  �ود�و " أن ا���ف ا�ر�زي ���ر �
ب ��ور: ا�! ف ا�ر�زي 

و�طر��8 ��
-�� ��0& ���ل ,4? أ5-	ء ,23	ت ا�8وة   �ر,�� ا�ذي � دف إ�. #رض د��ت 

  .ا��. �و�4& 

                                                           

1Clandebery  -strawwss ,  textes de d sur  berrs – strauss-strauss call idées gallimard1979 



 :ا���
	 ا������ 

 

16 

 

 أن أي ا���	ط �ر�وي ھو �و1و,�	  �وع �ن ا���ف ا�ر�زي و ذ�ك �و�-&

 .#ر1	 �ن �2ل
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- �8�	
  :ا�درا
	ت ا�

 ا�درا
� ا��ر���1 -1

#رج و��� ا��	�ر ا���ف �د ا��رأة و ,�23& ���ض ا�
�	ت   ا�����5 ، ��رت 

أ�'زت ا�درا
� #. ��ر ،  و 0	�ت �8وم ذ�ك � دف إ�? ا���رف ,4? ا(�0	ل ا���ف �د 

ا��رأة �ن ' � �ظر ا��رأة و #�ص ا�ر��	ط	ت ��ن �8د�رات ا����� �ن ا��	ث ���4ف و ��ض  

  : رت ا���	/C ا�
�	ت و ا��5	/ص ا��-
�� 2د أظ

  

��ره  ا��رأة   �ن �زو' 	  رHم إراد�& ا�ر'ل : أو�  �
��8	س ا���ف �د ا��رأة ا�ذي �


ن  ,4? ا�رأس ا�8	/�� ،�4. ذ�ك  ا���ف ا����!ل    #. ا�� د�د ا���1. �	�-1	ء ,4? �

ا���23 ا�زو'�� ,�د ا��0وى �ن 1رب ا�زوج، و �"5ذ ا��ر��ب ا��	�. ا1طرار ا��رأة 

�ت ,4? ��رض �& �ن ��رش  '�
. �-	ظ	 ,4?  
��� 	 و,دم ��ر1 	 �4�0وى ،و ��4

�"س #. ا��ر���  ا�را��� ، �5	ن ا(�!? ، ا��ر��� ا�5	�
�  ��رض  ا(م �
�	ب زو' 	 أ�	م 

  أط-	� 	 

 C/	رت ا���	�أن ��8	س ا���ف : !	��	  ��8	س ا���ف 1د ا��رأة  و ,�23& �	��5	ر  ا��1ط ، أ

رأة �م �ر��ط ا� ���8	س وا�د ،و ھو ا���	��� ، �Hر أن ,دم ار��	ط ���8 ا���8	س �د ا��

���ن د��ت  ھ	�� #. ا�و2ت �-
& ، #�دم ار��	ط ��8	س ا���ف �	���
	ط ���? أن ا���ور 

��3
	ط و ا��طوا/�� � ��
 71.�	���ف 1د ا��رأة �
	وي �	��

 

  
                                                           

ا���ف �د ا��رأة و,�23& ���ص ا�
�	ت ا�����5 ، �'�4  د�را
	ت ا��-
�� ، ا��'4د : ��وت #رج و��� ا��	�ر1 -1

  1999ا��	
* ا��دد ا�!	�ث ا�8	ھرة 
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 :ا�درا
	ت ا�'زا/ر�� 1-2 


��  2001ا��رأة ا�ط	ر ��وذ'	 ،: ا��رأة و ا���ف : 
	��� ��	�رة   �
أ�'زت  ھذه ا�درا

�	و�ت #� 	 ا��	�!� ا��
�4ط ا�1وء ,4? �ظ	ھر   ا���ف ا���	رس ,4? ا��رأة ��-�  2001

���و!� �وز,ت ,4? ا�8ط	,	ت   50ا��	�� و ا��رأة ا��5وص ، 2د ا���4ت ,��� ا���ث ,4? 

  81 ,	ز �	ت
�� و ��ن ��زو'	ت  و  45و 24،و ��راوح �� 	 ��ن � ��� �4�5-� 

�د��� ,�	�� ،و 2د �و�4ت  �	�ذاتأ�	  �'4 	 ا�'Dرا#. #8د �'
د #. ا��'��*  ا���ري ،و 

��ف أ#راد ا���!� �ن ا�ط	رات ا��	�!� ا�. �'�و,�  ��	/C ھ	�� ��!4ت �	��5وص #. 

ا�'�س �& دور ��0ر #. �روز ھذه ا�ظ	ھرة ، و أن ا�
�و�� �رون أن ا�3�5ف ا���و�و'. ��ن 

��ورھ	 �	���2	د �ر'* �	��5وص  إ�? ,وا�ل �	��8	ر�� �* ا��وا�ل ا���و�و'�� أن أھم  

ا��وا�ل ا�!8	#�� ا��. �ؤدي إ�? ھذه  ا���ور ��3'	ھ	ت  ا�������4  ا��. ��ور  ا��رأة ,4? 

��   ، #��!4ت #. �1ف �-�رة  ا�'
�	��� ��رآة و أ� 	  �	��� �4ر'ل ����	  ا��وا�ل   ا���و�و'

ا��D	� 	 ��'	ب ،و ھ. ���'�   �ؤ0دھ	 ا��-	,��4 ا�ر�ز��   �ن ��ث  ظ	ھرة ا���ف ا���	رس 

 �/�,4? ا��رأة أ�ول  !8	#�  و أن ا����ز �دھ	 �ظ ر ���'� ا�3�5#	ت #. ,���4  ا���

 .4? أ� 	  #. �0	�� �ن �0	�� ا�ر'لا�'��	,�� ���4م 0ل �ن ا�'�س أن �رى ا��رأة ,

0�-ت ��	/C ا�درا
� أ�1	 أن ا�ط	رات �Hر ا���زو'	ت أ0!ر �	��
	واة �*   -1 

ا�ر'ل  �	��8	ر�� ����ر ھن ا�ط	رات ا���زو'	ت  ، أن ا��ظ	م �8
�م ا���ل �م 

��د  وظ�-�	  ،�0	 �رى أ��	ب ا��د5ل  ا�وظ�-. ، �ؤدي ��ور ا��رأة ��دم 


���4 ���لا��
	واة  # C/	�� ل ا���ل إ�? ,دة	'� ..  

أن �ظ	ھر  ا����ز �د ا��رأة �
ب ا���	/C ,دم ا��
	واة  #. ا���ول ,4?    -2

ا��ر#�& و ا�0	#	ت ،ا�1	#� إ�? ,دم ا��
	واة #. ا���ول ,4?    ,دم ا��
	واة 

إ1	#�  : #. ا���ول   ,4? ا��ر�. #. ا����	ق ا���ل  ���ل �
ؤو��	�& 

 ���4H) ل ا��و'& 1د	0� 	  ���4رش ا����وي �0ظ ر ,�-. '�
. ، �0	 أ0!ر  أ

                                                           

 
 2007-2001 ا�ط	ر�ؤد�Uذ0رة�8د�����4� 	دة�	'
��ر�4��#	�'��	,	��	/���4�ورة�8
���4	�'��	,'	���: �	ھ����	�رة�	��رأةوا���ف 1

 درا
�'زا/ر��
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 .ھن �ن 35ل ا��1	�8	ت ا��. ��رض � 	 أ!�	ء  أداء ,�4 ن 

أ�0	ل ا���ف ا���	رس 1دھ	 ، و أ!رھ	  ,4? أداء ,�4 	 ، #8د  ,ن �دى  �"!�ر -3

0�-ت ا�درا
� أن ��ف أ#راد ا����� ��رت �	���	ط ا��-
. �'	ه �4ك 

ا���	رس ��	 �'�4 ن �ر ھن ,ن د�ك  ا���	ر
	ت ا��. ��رك أ!	ر ,4? 


�� ن-�. 
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  :����د

د  �رط	���ن ��ل   � �ا�	�ث $د #"ر!� � � ا�ظ�ھرة ��ل ا�درا��، و��ن  إ�راءا���دا

ھذا 	#� �ل ا��.�	�ت ا�#� أ�ر�#+� 	و*�� ��#(�م و��'� ���ن ���� 	"&"�&�، اط�$� 

ا�#� أطر�#+�، و�ن أ�ل ا�و'ول �#�45 و#� �ل ��ص 	���و2وع 	'�0  ا�&������ن 

��� �.  
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1( ���	�
 : ا
���ة ا��ر�� 
�زو� ا

، ھو ا�#داء �'در �ن �"#دي �� ك .ودا و� ط� و��* و�7 ���� ا��رأةا�"ف 2د 

�ن ا��"#دى � �7، #ر	ط+م ��$� زو��� وھذا ا*�#داء �#4 �ن �دم ا*���م  أ� �

ھو ���ر�� ا�.وة  ا=�ريا�"ف  أن إ�����ل إ��ل#رى  ا=�ر��وا�#وا!ق !� ا�"�$� 

 ��ا��"�� � ا�#� #�دث  أوا���# ��ت، ��� ا7 ا�0"ل  أو 	�=&��ص ا=ذى �زالا�	د

 �� .ا��ر��ا�#د�ل !�  أو2ررا ����

 :ا
���ء ا
�	���ت -1)1

� � ��ب ا�درا�� ا�#� أ�ر#+�، ��و�ت �"ر!� �ن ھن ا���ء ا��"�0ت و�� ھ�    

�وا'�0#+ن؟ !��ب ا�"�� ا���#�رة، �+ن ��ء ����ت وذات ��#وى ���� و�+ن 

�، ��ن ��#واھن ا�#" ��� و�� +ن  23-65��ء �Aر ����ت و�#راوح �+ن �� 	�ن �

B�ن ار#��ب ا�"ف � �+ن �واء �ن طرف ا�زوج أو �ن طرف ��5 #7، !�  * �"د ��

ت #"�ش !� أ�رة ��#دة إذا���� �� ��.  

 ن �	�رة �ظ و��ت و��.ورات وھ� ا��رأة ا�#� ���� �د 	"ض ا�	�و�Eت ��#"   

#��ول أن ##"��ش �B وا$"+� 	�ل 	��ط� !� ظل ا�"ف ا��#�رر � �+� وھذا �� #'رح 

�Eو�	7 ا��	ر  03و ، �����ن زواج)��د ط����(���، ����� 25( )03(ر$م  ��أ.....(. 

	��ث ھ� ##�� �و 	.�ت  ".....�و ��ن $"دت !� دار� �ز	�ء را� ��.ورة ... ": #.ول

  .�ظ و�� �د زو�+� =+�!� 	�ت أھ +� �ن دون زواج أ��ن �ن زوا�+� 

�0+وم ��#"�ل � #"	�ر �ن : "أ�7 � " ا��.رة"��0ر ا�د�#ور � � ��� �0+وم    

 ،�ا�"ف وھ� � �� �و�ودة !� ا� +�� ا��زا5ر�� و#"� �دم ا*�#رام، ا�#��وز، ا*ھ�

  .1"ا�ط(��ن، وھ� #��ل ا���Eر �ن ا�ذا#�� ا�"�ط��0

ا��رأة ا�#� #�B �ن إ	داء رأ�+� وا����ھ�� !� ا#��ذ ا�.رارات و�#� #�B !� وھ�  -

 .أ�ر#+� أو 'د�.�#+� و�#� ا��روج �و�دھ�	"ض ا=���ن �ن رؤ�� 

و�ن ھذا #رى ا��رأة ا�#� ���ء �"�� #+� أن ا�#�رار�� ا�"ف 2دھ� ھو أ�ر ��دي  -

 .أي أ'	H �زء �ن ���#+ن ا��و���

                                                           
1
 Ali hassani ; des mots pour comprendre le conflit et la violence ; editio dar el gharb ; ed1 ; 2005 ;p. 
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�11�، ا	#دا�5،  40( )05(وھذا !� #'ر�H ا��	�و�E ر$م  -  �E��� ،زواج ��

 :#.ول )	��	�ت

رى أن ا��	�و�E #رى أ7 * �و�د 	�ت ..." ��"�ش دار �� $���ش ���"ل " �	��ث ھ

 .�� و �ن ا��&��ل

 :���ر�� ا
	�ف -2)1

�� ھو �"روف أو ���ظ، أ7 ��ل !"ل أو � وك 	دا��و!� ھذا ا��زء ��و�� �"ر!� 

��ف ھ� 	دا�� ا�"ف و��ف ##'ور ���#+� دا�ل ا=�رة؟ و�� #و' � �7 �ن ��ل 

�ن ا�زواج ##"رض ا��رأة � "ف وا=�طر �ن  ا=و��ال ا��	�و�Eت أ7 !� ا=&+ر أ$و

	'ورة أ�Eر  إ#��7ا�#� ���رس !�+� ا�"ف أ�� ��ن &� 7 �"�د  ا=و��ذ�ك أ7 	"د ا��رة 

 �+�وءا، وأ7 �زء �ن ا����ة ا�زو���، و#رى ا��رأة ا��"�0 أن ا�ر�ل �ظر �+� � � أ

�7 وأ+� �ن أ���7 ا���'�، �� ��" 7 ��#"	دھ� !+� �����د�� �د�7، !.ط �ذ ا�	دا�� #�	"� 

 آ���#7 إ�دىھذا �� ��رس �0و$�� ا�ر�ل ودو�� ا��رأة و	��#��� ��"ل ا�ر�ل ا�"ف 

  .ا��رأة وا���طرة � �+� ���2عا*�#����� 

، )، ��م��، ا	#دا�E��� ،�5 	��	�ت 28): (04(وھذا �� ��ء � � ���ن ا��	�و�E ر$م 

  ...".أ��م 2ر	ت  ��04 �دي ووأ� �ر: ".ول

  

  

�د أن ا��	�و�E �م ���2 � � زوا�+� �وى أر	"� أ��م !2ر	+� زو�+� �ن      �ھ

وات زواج  �04�، �#و�ط، ����E 	��	�ت،  38( ):08(��ل #'ر��+� �	�و�E ر$م �

 ."sayéأ� ��د�� �ده و" :#.ول...) 

  

!� 	�ت زو�+� وھذا �ن ��ل أي أن ا��	�و�E ھ� #�س أ+� ��رد ��د��       

  .#'ر��+�

& .. وأ�� �رو�� د�دة 
م ��'& ��* زوا& �وى أر�	� أ��م 'ر��& زو

  ..."أ�� 
�ت �وى ,�د�� ��ده "
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إن ��Aب ا�#وا'ل وا�#��ور 	�ن ا�زو��ن �ؤدي إ�� ا�"ف، ��ث أن ا�#وا'ل   -

وا� (� ا��ر�ز ا=���� �#�.�ق ا��"�� � ا���دة، !��#��د أ� وب #��وري *5ق ��"ل 

 Bه ا�����	#ا�0رد ��#ل دور !� إط�ر ا�#��0ل �B ا�Lر�ن �� ��" 7 ��#ط�B �0ت ا

*�ظ�ه �ن ��ل ا�درا�� ا���دا��، أن ا=�ر  وإ�'�ل ا��0رة ا�#� �ر�د إ�'��+� و��

ا�#� ##�� �+� ا��رأة ا�"�� �، #��د آ���ت ا�#وا'ل و#"رف ��ف #د	ر ا��وار دا�ل 	�#+� 

ھذا 	��م �� #" �#7 ��ل �وات درا�#+� و�� ا�#�	#7 �ن �##وا'ل إ�� #وا!ق ����، 

�� E� ف�Eل ا�زو�� ا�����E 	��	�ت،  ���ط+� ا�" ��، ��ن رAم ھذا ���رس � �+� ا�"

7 #��ور !� &ؤون ��ر�� �ن ا����ة ا=�ر�� دا�ل ا���#�B ھ� �ظ+ر ا�#�$ض =

�رى د�#ور � � ��� أن ا��زا5ر��ن �0#.دون ا�#وا'ل، !"�ش �دم ا���'ل، 

� �ن � H2ا��وارث وھذا �� #و �وا����#ب �� �ؤدي ا� Bا�#وا'ل !� ا���زل وا��'�

وي، ����E 	��	�ت،  28)(09(و�E ر$م ��ل ا��	��E ،�وات زواج �05� ..." (

#&�ور �طرات 	رك ."... 

  

  

وي، ��� �، و 26) (03(أ�� ا��	�و�E ر$م �E ،�##�دث .....) �وات زواج  �03

وز�& ھ& �	�ش �/ أھل ��"�ش ���ور �������، -��ل و�ن $& أ�ور ": 5�$ �� ��$��

 &  ..."ا
�& ��,ذ ا
0رار �/ زو

  رأ�+� ھل #"ده ا��رأة ��0 2دھ�؟ إ	داء��� ��و�ت أ��2 �"ر!� �B ا��رأة �ن 

ا�.رارات ا��+�� �#" .� 	&ؤون ��#.	ل ا�"�5 � و��A	� ��  !#رى ا��	�و�Eت أن �� ��

ا=	وي ا�ذي �#	�ه �0رد 	+� ر�5س ا�"�5 � وا��ؤال � �+�، وھذا �� �"رف 	��ظ�م 

�، و�#	� ��دات و���ر��ت ��زا�ت �#وار�E ��د ا��وم، ��ون ھذا ا�#��ك "�#��

ا�E.�!� ا�ذي �#وارث �	ر ا=���ل و#�ون ا=�رة  ا�رث	��"�دات وا�#.���د �ن ��ل 

�ن . 7، ��ث �د ا=ب أو ا�زوج ھو �ن !� �ده �.���د ا�� ط� و�7 ���ل ا�0وذ  ��5و��

� �+�، و	��#��� ا�� ��  وا���5ولطرة � � أ�ر7# =7 ھو ا��"�ل �+� ا$#'�د�� وا���

  .ا=��رة #ر�B إ��7


"ن $& �	ض ا����ن &  .أ���ور �/ زو
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وات زواج �09�، أ����، ��� �،  32(11وھذا #'ر�H ا��	�وث ر$م �(  

� أ� ا�#� أ#��م !� "... � و�دي و!�رات �7، ��ن رAم ھذا ���#� #رى أ��� �أ

  ".�د أ�$رارا#7 وأ7 �0"ل ��� أر

ا�زوج �ن �#�ذ ا�.رارات ا���'�  ا=���ن !� أA ب #'ر�H ا��	�و�Eت ا��#� �ر�ن

	�=�رة  و!� �رات أ�رى �د أن أم ا�زوج �ن ##�ذ ا�.رارات ا=�ر�� و#رى 	"ض 

ظر ا��7 ظرة ��ر��،  �� ا#�ذ ا�زوج رأي زو�#7 	"�ن ا*�#	�ر،  إذاا��	�و�Eت، #

  .�ر!�� �ن ا��.ر	�ن إ�راءات	��#��� � � 

 أن ا
��ط� ا��و�� ھ& ا
و'	�� ا
�& ���رس $��� �,ص وا�د" ��"س $��ر�رى 

ا
��ط� دا,ل ا��رة وأھم ���ت ھذه ا��رة ا����دا ��* �6-�ت ا
��ط� وا
,'وع 

رى #وا!ق "1... و���ط ا
ر�ل ��* ا
���ء  �  .�ن ھ

 7ھذه ا�و'��ت ا*�#����� #. ل �ن ) �7.'د زو�#(�.�ل أ7 �ن وزارة ا�دا� ��  إذ�

  .2ا�#	�ر ا*�#�����

  3:�و-ف ا����ء �ن ا
	�ف ا
�و7 'د ا
زو� ا�م -3)1

Eو�	ك �� 08(�ت �د�+ن أط�0ل '(�ر �+م �� 	�ن �ن ��ل ا�درا�� و�دت أن ھ

&�ء أي ��ث #رى 	"ض ا��	�و�Eت أن ا=ط�0ل ا�'(�ر ��س 	��#ط��#+م !"ل ) �وات

ا�زو��، ��ن �#EMرون 	7 !##و�د �د�+م �&��ر ا�. ق وا��وف و�"	رون �ن #��ه ا�"ف 

ھذا 	��'راخ وا�	��ء، !�د أن �ف ا�زوج 2د زو�#7 �#"دى 	2رره � � ا=	�ء، �� 

وي، �����ن زواج 33)(03(�#	�ن �ن $ول ا��	�و�E ر$م �E ���E ،�. ط� ،�� (

ز$�و�دي '(�ر �� �:".... #.ول �� H'	 ،ه "ر!ش�	�	و �  " ...، �و�� �	�� و���ف أ

  

                                                           
1
  .�104د��� أ��د �	�دة، ا�"ف 2د ا��رأة، 0س ا��ر�B ا���	ق، ص  

2
  .�187"�ن � �ل ا�"�ر، � م ا*�#��ع ا�"ف، 0س ا��ر�B ا���	ق، ص  

3
 Camille LACOSTE-DUJARDIN , Des mères contre les femmes, matemité et patriarcat,au, Maghreb, 

Ed.La Découverte, Paris, 1999,p71. 

  .ا��& ;:�ر 9 �	رف أي �&ء، 
"ن ��د ��ري �/ أ��7 �,�ف و��دأ ��
�"�ء
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-12(وھ�ك 	"ض ا��	�و�Eت ا*�ر��ت �د�+ن أ	�ء �	�ر ��ث �#راوح �+ن �� 	�ن    

20 ��� ��"ل �د�+م رد !"ل، و�ن ��ل رأي ا��	�و�Eت أن ا=	�ء �.0وا 	��	+ن  ) �

 .أ�Eر �ن ا=ب و��'� ا�	�ت �#�ذن �و$ف ���و�ن �ن ���7 ا�د!�ع �ن ا=م

 �Eو�	ن ا����� �ت،  45)(01(ر$م ھذا �� ��ء � �	��	 �E��� ،�5#دا	ا ،��29  ��

� ��وا �"��� "....)زواج�# �#�ا	� '(�ر ��� �"��� و�.ول �	�	�ه �� #ز$�ش � �+�، و	

+در �"�ه، 	'H ا	� ا��	�ر ��ف ��70  �.و�+م ا�ر�وا و� و ��دا!"وا � ��، �#� أ

  ..."�"��� و�B �وا7# 

  

  

  

  

وھ�ك �ن #رى أ7 ��ب � � ا=	�ء ا�	.�ء 	"�دا �ن ا��&��ل وا���!�ت ا�زو���، 

وات  �10�، ���"�،  �M�! )14)(38ذون �و$ف ���دي وھذا ��ب ا��	�و�E ر$م�

  :#.ول)زواج

�، و�" �#+" ... #�م �د� وا 	�#+م و���#وا ��ف �ب و*دي �� �د� وش روا�+م 	�

  ..."� �+م �( طوا �B 	�	�ھم و���روه 

  

  

  

� ا=ب و$د �#EMر ا=	�ء ا�ذ�ن �"��&ون ا�"ف ا�.�5م ��� ��د �وف ا=م �ن #د �وھ

	�ن ا�وا�د�ن و�&�ھدو7 	&#� أ&���7، !##&�ل �د�+م &�'�� �A ،�0�"2ر واE.� و5�#+� 

�ء ا�E.� وا�E	�ت وا�.درة ا=	و�ن	�ن 	O� 1ا�ذ�ن �ن ا��0#رض أن �.د�� Bر�� ��� ،

                                                           
1
  .�121 �ل ود�B &�ور، ا�"ف وا��ر���، 0س ا��ر�B ا���	ق، ص  

�0ف �	& ���7 9 �;رخ �����، ����& �دا$	ون أ�'� ��&، ��*  ا��& ا
;:�ر" ... 

أ�رھم ���9;راف و�ر"�& أ��دث �	7، 
"ن ا��& ا
"��ر ���ف �	& و��* �/ 

 ..." إ,و�7 

أ�� ��ب أ���?& ��0ون �	�دا �ن ���"���، ر����م ��د ���ع ��ر�� أن �د,�وا "

 ..."أ,�ف �ن �,ط?وا �/ أ���م و�,�روه  ���&��و��م و���ز�وا ا
;�ت 
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���0 �د ا=	�ء 	"دم ا���م ا�وا�د�ن !� ���#+م ا�زو��� و�� ار#	�ط ا*�را!�ت ا�

  .1.�"#ر2+م ��	رات �ؤ���

و�� ��"ل ا=ط�0ل ا�ذ�ن �&�ھدون ا�"ف �ر#�	وه ��#.	� �B زو��#+م وأط��0+م ��'� 

�اب و�"��ة، �ذا $د �د ذ$��� * وا��� 	�ن ا����ة ا�زو��� �، ##ر�P �د�+م ثا�

ا�ظ��م وا�"�ف 2د  ا=ب��Eل 'ورة  	رأ�+نا�	�ت ��#"ن �ن ا�زواج *ن ا���طب 

  .وان ا����ة ا�"زو	�� ار�م 	��Eر أ�+�ن

2( � :ا
	�ف "وا-/ �	�ش 
�زو

ا�زوج �زو�� 	���	� �	"ض ا��	�و�Eت ا�� 	��.�وة وھو !رض ا�زوج أراء  أن�د 

ي >�#�ذ أ� وب ا�	ذ وا�ھ��ل وال وإ��� � زو�#7 �� ��" +� ��#� �� � ���ة $'را، 

� #رك ا�زو�� #0"ل �� #ر�ده دون ����	� و�دم ا*ھ#��م 	�ط��	+� وا*�#راث "�

  .	و�ودھ�

�#� أ�ر�#+�، #	�ن �� و�ود دوا!B �دى �ر#�	� ا�"ف و�ن ��ل ا�درا�� ا���دا�� ا

���#داء � � زو��#+م وھذا �ن ��ل أ$وال ا��	�و�Eت ��ث �د أن ا��	ب ا=ول 

وا�ر���5 ا�ذي �ؤدي � "ف وا���!�ت ا�"�5 �� و#ؤEر ا�"�$�ت ا=�ر�� ��'� 	�ن أم 

 ، =وا�رھ�رھ� وا'��ع ا�زوج ا�#� #ر�د !رض &�'�#+� وا�#� �	(� � � ا����B #.د�

�د أن ا��رأة �ذ ا�.د�م ��طرت � � ا�ظم ا*�ر�� وا*�#����� ���� وذ�ك 	�E	�ت !

ذا#+� �ن ��ل ��$#+� �B زو�� ا*	ن ا�#� #'	H � ز�� 	��#را�+�، وھذا ��ب �� 

  :��ء � � ���ن ا��	�و�Eت

وات زواج 08، �� أ���� ����E 	��	�ت 33): (08(!�0 #'ر�H ا��	�و�E ر$م � (

�، ا
& �د�رھ� �	�ودھ� ورا�� و�ز& ����، و��* " :#.ول�� *�� ���وز�& �� �	�

  ..."����& ��-ورة "& �رد ����� �,�ر و
دھ� و�ز�د ;وا
A �ن ��دھ� 

�ن � �� &�$ورة وھ�  ��Mوذة�0+وم &�$ورة �د�ل �2ن ا� +�� ا��زا5ر�� وھ�  إن   

ا�'"	�  ��#�د�+� ا��زار !� $طB ا� �م و!� $طB ا� �م و!� ا����ق #"� ا��رأة أداة

��  .وا�"دوا

                                                           
1
610س ا��ر�B ا���	ق، ص )�ط�-�ت و����6ت(ا
	�ف $& �وا-ف ا
���ة ا
�و��� ���ود ��"ود ا��و��،   .  
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ا�"وا�ل ا�#� #�دEت �+� ا��	�و�Eت ا�&ك وا�(�رة وا����� ا�زو���، وھذا و�ن 	�ن    

درج #�ت ا�دوا!B ا����0 و�ؤدي 	��0رض � (2ب و	��#��� ار#��ب � وك ��ف� ��.  

&"وره 	��"�ز �ن أن ��ون  إزاءھ� &"ور 	��(2ب �#و�د �د ا�0رد "!�0+وم ا�(�رة 

�،  28)(09(ر$م وھذا �� ##�دث �7 ا��	�و�E ....."  7أ!2ل ا���	و	�ن �ن �و��

وي، ����E 	��	�ت، �E05  وات زواج�.(...  

�رج �Aر ور� و � � ر� �، �.و�� #و�� ا���ء أ� زو�� �(�ر 	زاف و�� ".....

 �  .....".'"	�ت ا�.ران ����  � ��م �&� أ

  

  

  

   ،��& Qف 2د ا��راة، وھذا ا�#0ر�ا�"وا�ل ا*$#'�د�� $د #�ون �		� *ر#��ب ا�"

  ...ي ا���	� وا�0.ر ا�	ط��� وا�"�ز �ن ���زات ا����ط ا*$#'�د

ا
	�ف إ
* ا
ظروف ا9������ "وھذا �� أ�د#7 ا�ظر�� ا�وظ���0 ��ث أر�"ت   

 �
وا9-�;�د�� ا
�����C $& أو'�ع وظروف ا
	�ل وظروف ا
���ة و��9ت ا
�ط�


�� وا
,6$�ت ا��ر�� وا
��"ك ا9����& ا��ري وا�,��ض د,ل ا��رة �/ �"�E�

  .ا�� �وء ا��"�� �وھذا �� �ؤدي  "C"1رة �دد أ$رادھ�

أ�� ") �وات زواج�09�، أ����، ��� �،  32(): 11(��ث #'رح ا��	�و�E ر$م

زو& �,دم ���ر و��ر أ��م -��د، ���� �ط�ل، ,طرا $& ر�'�ن -���و �وس ��* 

�,�ر
�م ����وا �و$& -�ب ا
ط���� ���� ����"�� 
&  ,د�� ھو ��ب �;د و"& ���ور

  ."$و-�� "�ر 
& -�ع 
����ن

                                                           
1
  .�103د��� ا��د �	�دة ��ظم أ	و دوح، 0س ا��ر�B، ص  

"ل �� ... ) ":�ل ا
��6س، ��ظ�ف ا
��ت (����& 9 �	��� أي �&ء أ-وم �7 

-�ت ��
رد ��*  وإذا�-وم �7 �	�ده �رة أ,رى �ن �	دي، و��* �����& ��-ورة 

 .�ور 
م �;در ��* ��"��� ��
"ذبھ����� �,�ر ا���� وھ��ك أإ

زو& �:�ر "�Cر، 9 ��ر"�& أ,رج ���ردي ا9 �	7، و�0ول 
& أ��ن ا
���ء ".... 

 ...." ;	ب ا
�	��ل �	"ن ��* ا
0ران ��ذر�� ��"م
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��� أن ھ�ك �	�و�Eت أر�"ن ا�"ف ��	ب #"�ط� أزوا�+ن ا���درات أو &رب 

  .ا���ول

ا��"ر!� ��ث �ذھب 	7 #���� و�(�	7 �ن  !�0+وم ا���درات ا7 ���ر ���ب ا�".ل �ن

 7���ر �ؤدي ا�� زوال ا��ف ا*�#���� و#. �ل "ا�#��0ر ��� �"رف ا���ول � � ا

ا�.درة � � ا�#��م !� ا�� وك و�"ل ا*!راد ا$ل �ذرا !� � و�+م ��� ��ووا � �7 

�، ا	#دا�E��� ،�5 	��	�ت،  28): (04(ر$م  وھذا �� ��ء � � ���ن ا��	�و�E 1"��دة�

  ...."ى �Aر �"��ردزو�� �� #�'7 ا��&�&� �	...) "... ��م 

  

  

ا�P، ذ�ك �� ...�+� ن ا�زوج و�+� ن ط 	�#7 �ن #ظ�ف، #��2ر ا�(ذاء  =+ن� � ھذا 

7 	�	ب � و��#7 وھذا �� �راه ا�د�#ور � �ل � ���.#�ز�د �ن 2Aب ا�زوج و�رى ھذا ا

وع �ن ا�"ف ا���#�ر و�#�Eل  إ��!� 2وء ا�"ف ا��ز�� $د  �M : "... ود�B &��ور

  ".	��� ا����ن �##.م ��0+� .) ..ا�(��ل، ا�ط+� (	"ض �ط��	  7	Rھ��ل

 :2إ�"�ل ا
	�ف ا
�و7 'د ا
�رأة )3

ا�"ف 2د ا��رأة، ��� أ7 ��س ��# ف ا�ط	.�ت ا*�#�����، و�#� ا��50ت  أ&��ل##وع 

ا��#" �� و�Aر �#" ��، ا�"���ت و	دون ��ل، �	�ر ا��ن وا�'(�رات !�ن ��ل 

  .�#"ر2ن �"دة أواع �ن ا�"فرا�� ا���دا�� #	�ن �� أن ھ�ك �	�و�Eت دا�

 :ا
	�ف ا
�	�وي ا
ر�زي -

 ��#�#B '��	7 	.وة #� ط�� #ؤدي �.�B ا�".ول وا�0وس و##� � �ظ�ھره !� ا����

ا�زو��� �ن $	ل ا�زوج، وا�#��ھل ا���� � زو��، #و��7 ا*ھ��ت و#�.�رھ� وا���ر�� 

                                                           
1
   ،S د	ف !� ا����ة ا����"��، (�"#ز ��د �0س ا��ر�B ا���	ق، ص)و�ظ�ھره وا�� ول ا��.#ر�� ��"���#7 أ�	�	7ا�" ،52.  

2
   ،Bر وا�#وز�&  .106، ص���1999د 	�و�� � �ل، ���و�و��� ا�"�$�ت ا�زو���، ا�.�ھرة، دار ا�.	�ء � 

" &
7 أن �ذھب  $& ر�'�ن -�ت �رة ،9 �	�ل�,دم ���ر و��ر أ��م ��طل أ�� زو


���ث �ن ��ل F'ب و-�ب ا
ط�و
� ��م $��� �ن أ"ل و"�ر 
& ا�وا�&". 

 .زو& ��د�� ����ج ا
�,درات �;�A �,ص �دا?&



.ا���
�� ��وض و����                         :                                      ا�ط
ر ا����ا��   
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 �+و�#� ا�ظرات  ا=	�ء+� �ن 	�ر�� أوا�طرد  أو	��ط�ق وا�#+د�د  ا�Lر�ن أ��م�

  .ا����رة وا*��ءات

وات  �04�، ���"��، ����E 	��	�ت،  38): (03(ا��	�و�E ر$م  ا�ھ��ل##�دث �ن �

أ� زو�� �� ���ش � �� و�� �دا!B �� #�ون �&��ل 	�� و	�ن ��5 #7 : "... #.ول )زواج

."...  

  

  

  

�: ��� و�دت �دة �	�و�Eت �#"ر2ن � ���� �ن طرف أزوا�+ن، و�"� �0+وم ا����

ا�راف و�روج �ن ا�"رف وا�ظ�م ا*�#���� وا�.�م ا=��$�� وا�د��� وھ� ��5ن �ن 

7 ا�2رار 	��&رفM&.  

، ھذا �� ��ء ا=�ر ���ردث �B ا�زوج، � �M و#��ول ا�#� ا=�ر�د ا�#&�ف ا�زو�� 

 ".... )��وات زواج ���10، ��	��، ���د��،  38(): 14(� � ���ن ا��	�و�E ر$م

ت د��� &ك !�7 �� �#� م !��+�#ف، و�طرا ���#و �"�ھ� و�� � ،�-���7 زو�� ��و

  ..."�ب �ط�ق �ط�ق وإذا���ك �"ر و"& زدت �	�ه 'ر��&، ��را��ش ��ب ���7، 

  

  

  

  .أو � و��#7 ا�"دوا�� أ!"��7ا�زوج � �� � 2رب �و�� � � #(ط�� � �  أن�ن ھذا #	�ن 

ا�"ف وھو ا�"ف  أ&��ل�ن  آ�رھ�ك �	�و�Eت �#"ر2ن �&�ل  أن إ����� #و' ت 

ا�زوج �&#م و�دا  أن�ن ���ت ا�"ف  أنا� 0ظ� وھذا واH2 �ن ��ل ا�درا��، ��ث 

 ��+#"و�� و�#� � � ���B ا���ران،  ا=ط�0ل وأ��م	ذ��5  دون ا�#رام  	�0�Mظزو�#7 و�

ا��زا5ر��، و�"رف ا�"ف ا� 0ظ�  ا=�ر*�ظ�ه �ن ھذا ا�وع �ن ا�"ف &�B5 دا�ل 

7	ذ�  �5	�0�Mظا��ب، و"ت ا�زو��  أ&����7.ف �د �دود ا���م وا*ھ��ت و�ن : � � ا

  .وا*#.�د ا��#�رر وا���ر��

���& اذا �� ودت ���"ل ���& و��ن أ�� زو& 9 ���م �& و9 �دا$/ ��&، و9 �0ف �

 7��?��... 

 ،&
زو& �,و��&، "�ت دا?�� ا�ك $& �;ر$��7، و��د�� أوا�7 �ذ
ك ��"ر أ-وا



ذا أ�� أھ��7 وإذا أراد ا
ط6ق $� 7
 .ط�ق�و��E إ
* 'ر�& 
"& �:ط& �ن أ$	�



.ا���
�� ��وض و����                         :                                      ا�ط
ر ا����ا��   
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��ت،  40()05(� ر$مE#د�وھذا �� ا�� �C"�� ،&?زواج���  ���11، ���وى ا��دا(.  

� �ن "... "�"��ر� 	����م ا�ط��H، و�ز$� � � ���� ���ن وا�وا و�طرات ��

� �ر�ت �� 0+� ��  وإذاا��روج وا�ز��رات ��."...  

  

  

  

 �ا�"ف ا�&�5"� !� ��#�"� ��ث �د �	�و�Eت �#"ر2ن  أ&��ل�"د ا�"ف ا���دي �

  .ا�P... �ن ر�ل، 'B0 و2رب 	��"'�، أ&��ل� 2رب ا��	رح و	��!� 

و��دة �� ��#�د�7  ا=���روھ� ظ�ھرة �#&رة 	�ن �ل &راH5 ا���#�B و��# ف 

	�د�� � "��ن وھذا  أ�Eرها�زوج �و�� � ��ل ا���!�ت ا�زو���، وھو �ف واH2، #�ون 

�، ا	#دا�E��� ،�5 	��	�ت، ��م زواج E# ��)04) :(28	#7 ا��	�و�E ر$م �.(  

�ي �ن 	را، $	 #7 ��وز#� !��	�ب $��ت �7 ��راھ�ش #.�2 وردت �زو�� �طرا "... 

� زر$�  وأ�ر#��7 ا�+درة �� �'"��	 �  ...".	�ه �2ر	�، #"ر!� 2ر	

  

  

  

  

  

�	�و�Eت �#"ر2ن � "ف ا�'�� وا*$#'�دي !.د #�ون ا�زو�� �ر��2 أو !+�ك 

ا$#'�د�� ��ث $د  ���ل، !��"+� زو�+� �ن ز��رة ا�ط	�ب وھذا $د ��ون #��� �ظروف

��ط� �ن ا�"�ل أو د� 7 * � 	� �����ت ا*�رة �ن ط	�ب و&راء ا�دواء ��ون ا�زوج 

ا�P، وھذا 	���	� � �رأة �Aر ا�"�� � 	��� ا�"�� � #�#ط�B أن # 	� �#ط 	�#+� وأن ...

و$د ��ون ھذا �ن ا�#��زات ا��رأة ا�"�� � وھذا �� ��ء !�  ا=�رة#��ھم !� د�ل 

�� ���"�، ����E 	��	�ت،  38)(03(ر$م  H ا��	�و�Eت !���	�و�E #'ر��E ،�. ط� ،��


��ظ �ذ�?�، و�;رخ �و�& ���ب أ�ور ��$��، و$& �	ض ا
�رات ... E� &�����

 ...��0م ��& وإذا ,رت �.... ���	�& �ن ا
,روج �ن ا
��ت 
ز��رة أ-�ر�&

ا
��ت -����7 ����& ��د ا
��ب  إ
*��د �ودة زو& �ن ا
,�رج �ن ا
,�رج، ... 


�ت أ-وم �E�:�ل ا
��ت  &�E� ،&�� 7
أ�ر�7 �'ر�&، �دون أن Cم ... و�دأت ���"& 

;���� أم ,طE، 'ر��& ��
	;� 'ر�� ��ر�� 
در� أ�7 �رك  ا��ر"�ن  إن�	رف 

  ...ظ�ھرة 
�	��ن  أ�Cرا



.ا���
�� ��وض و����                         :                                      ا�ط
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زو�� �� �� 	��و و�� �� ��ش �رج ارو��، �رة �ت ���ل ) "... �وات زواج 04

روح � ط	�ب ��	(�ش أ�� ط�� �  Bébé	(� �ط�H ا�	�	�  7 # $"...  

  

  

  

  

و�ن ھ� أ��2 �ن ##"رض � "ف ا���� ��ث * �را�� ا�زوج ظروف زو�7# 

�� ،���� �"رف � � أ7 ا�'��� أو ا����0 �� ��" 7 ��#�دم $و#7 *&	�ع Aرا5زه ا��

�ء ���ر�� ا��س �B ا�ظروف ا* إ����وء ا���ب Eرى دون �را��ة ا�#�دام $و#7 أ�

�و2"+� ا�'�� أو ا���0 أو رA	�#+� ا����� و	'ورة ���� ��ون ��دة 	�*A#'�ب 

����2 � � ���ر�� ا��س �ن �Aر رA	#+� و�ن أ&���7 ا�ظر ا 	�R	�رو ھ وا�ذي

#� � �+  .1""� ا������ زو�� � � أ

وي،  32)(12(وھذا �� #�دEت �7 ا��	�و�Eت، ��ث #'رح ا��	�و�E ر$م �E ،��

 ،�أ� زو�� �"رف �Aر ا�2رب وا�ز$� : "...#.ول) �� زواج ���34 � 	دور ا���2

  .#��	�7....!��0راش  Agressive..." !��"�$� #��� �"�ه 

  

  

  

و�� #	�ن �ن ��ل ا�درا�� ا���دا�� و#'ر�H ا��	�و�Eت أ7 وAم ھذه ا����ر��ت 

ا�"��0 ا�#� �ر#�	+� ا�زوج 2د زو�7#، �#��� �ن ���+� �.وق زو�#7 و�را�#+� و�ل 

دون �� أد� ا�#	�ر �+� و*  ���Tءةا�#� $��ت 	+� �ن أ� 7 و	��#��� ##"رض  ا=���ل

7 أ�طM !�  وإھ��ل إذ*ل�	��� ��م ا=ذى ا�ذي ��		7 �+� �ن M	 �#� وظ م، و* �&"ر

  .�2ق زو�#7 و�ط ب �����#+� �"#	را ا*�#راف

                                                           
1
  .46، ص2009، ا=ردن���م ا�"واودة، ا�"ف 2د ا��رأة ا�"�� � !� ا�.ط�ع ا�'��، دار ا���زوري ا�" ��� � &ر وا�#وز�B،  آ�ل  

2
�36�ر �راد&�، 0س ا��ر�B ا���	ق، ص  .  

�ن ا
��ت، $& �رة �ن ا
�رات "�ت  ���رديزو& �Fر ���م، و9 ��ر"�& أ,رج " 

���6 و"�ت �ر�'� وط��& "�ن ��'�/ ���&، -�ت 
E� 7ذھب 
�ط��ب 
م �رد ����، 

 ...".$�0دت ا
ط�ل  

��* ا
	6-� ا
���� ) وا
;راخ ا
'رب(أ�� زو& 9 �	رف �وى ا
�	��ل �	�ف 

 ....أ��7 ���ف $��� 



.ا���
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	���طM وا*�#ذار ا#.�ض 	طر�.� �	رزون �ن ���+� ا�� وك ا�ذ�ن ار#�	وه 2د 

�، �#و�ط، ����E  22(): 10(ر-م 	7 ا��	�و�E ا����2 ا�زو�� وھذا �� #'رح �

  :$�5 �) 	��	�ت، ��م و'ف زواج

ھو " ... B�"...normal '��	7 و��وس وأ� $�ع ��	��+ش، و�� .�ر�ش �"#ذر " 

  ."���ش ���7#

  

  

  

�.و�� "...  :��ث �0ول) 10(ر-م #'رح ��س �� 7#��$ �� ا��	�و�E ) 04(�	�و�E ر$م 

7 ����0� را�� �	 �"A طت ������ و���ول �0+�� ��ه 2ر	�، �'�ب �	ب �.

  ).ا��&�&�(��ر!� ����� أي �� .در�+�ش ������ !�+� �.'د 

 :�و-ف ا
�رأة ��ه ا
	�ف ا
�و7 'دھ� وردة $	��� -

#�!+�  أ�	�ب�ن ��ل ا�"ف ا�ذي #"�&7 ا��رأة 	�ل أ&���7 وأ�	�	7 ا�#� ��Eرا �� #�ون 

وذ�ك 	���و�#+�  أ�'�	+�ا��"�0 ا���طرة � �  ا��رأة!� ظر ا��	�و�Eت #��ول 

	��'�ت 	��ث #�#م، �ل �� ##"رض  أ�رى وأ����	��'	ر  أ����ا�#"��ش �B و2"+� 

	��'	ر  أھ �7ن  ا=���ن�7 �ن ���ر��ت ���0 ا��و�+� 2دھ� �ن ا�زوج أو !� 	"ض 

  .#���H ا�زوج وأ����و�ظم ا�(�ظ 

�ن ا�ل ظرة ا���#�B ا�دو�� � �رأة !� ����  وأ��2 ا=و*دو#"0و �7 وھذا �ن ا�ل 

 إ�� إ�2!�ا��زل ا�زو���،  إ�� �وف #0رض � �+ن ا�"ودة أ�رھن*ن ط�$+�، 

�"#�دات � �  أ+ن أو ا=��$�و#"ر2+ن � #&رد وا*�راف  ا=ط�0ل'"و	� ��0ر$� 

�+�� ��ن &� +�  إ��+�ا��و�+�  	����ءة#ر2�  ا��رأةأزوا�+ن ا$#'�د��، �ل ھذا ��"ل 

 ���  ا='د$�ء أ��مو�#� 	��#+د�دات ا���#�رة، أ��م أط��0+� أو أھل زو�+� و�#� 

�0+� و�&"رھ� 	��.ص�ارھ� �.د�" +� ��ل ا���ر��، و��0	 �.Eوھذا  #+� وا� ،��وا�دو

�ن ���� ا�#����� 	�	ب  ا��رأةرAم �� و' ت �7  وأم�� ��"ل ���#+� ھ&� �زو�� 

  .ا���Mورا���#وى ا�#" ��� ا�"��� وا�"�ل 

أ�� 9 ���
& �&  إ���زو& �	�ش ����7 ��دي �/ أ;د-�?7 و�ر$7 �ن ���7، " ... 

 ..."و9 أ��ظر ��7 أن �	�ذر ��& 
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ا�"ف ا���2د �ن ��ب  إ��ھذه ا��"�� � ا����5 وا�"ف ا��و�7 2دھ� �ؤدي  أنو�د 

  .و��A	� �� ��ون �0ظ� د!��� �ن ا�0س ا��رأة

 ) "....���، ا��دا?&، ����� ����0دة 63): (07(وھذا �� �ء ��* 
��ن ا
���و�C ر-م

 �'	ر و'���، �� �ز�0� �طرات رد � �7 وو�� أ� و��ه � �� 	� ��، و�"��ر

  ...."و�  و�طرات �2ر	� $دام أو*دي، وا���ران ���"

  

  

  

أ� را� '�	رة � � ��ل ) "... �وات زواج �5�، �#و�ط،  35): (06(�	�و�E ر$م 

  ..."و*دي ھذا ����ن 

  

  

ا�"د�د �ن ا���ء ا� وا#� �"0ن �دھن ��0ن �ن ا��&ف �ن ا�"ف ا��و�7 2دھن 

وذ�ك �"دة �وا�ل ��ب أ$وال ا��	�و�Eت، أھم ���ل ھو ا��"���ر ا�E.�!�� وظرة 

�ذا ، ا=ط�0لا���#�B � �رأة ا��ط .�، ا��وف �ن #+د�دات ا�زوج 	�ر��ن ا�زو�� �ن 

 ا��رأةا��"�0 #20ل ا�	.�ء !� 	�ت ا�زو��� و�"��&� وا$"+�، ��ن أ���� # �M  ا��رأة�د 

� ����دة و��Eرا �� �دھ� #ط ب ا�����دة �ن أ�ر#+�، ��ث #��ث 		�ت وا�دھ� !#رة 

و�� � �2	ط ا�"ف  �Oھلا� �وء  أن�#ر#�ح و##��� ا�"ف، ا�ذي #"ر2ت �7، �� 	�ن 

�دھ� #�	ذ  * ���	 ،B�#غ!� ا����	ف ا����رس � �+� �ن طرف زو�+�  ا��ن ا�"

 H	'# 7 � �وف �ن أن	ت و�� أدت �Eو�	ب ا���� � � �+وذ�ك �"دة ا�#	�رات �

وا���#�B �#��ز � ر�ل،  �ر�2 ���م ا��س، أي ظرة ا���#� B	Mن ھذا ا�0"ل �&�ن

#����� $د #&�B � � إ��ءات �"�� � ا��رأة ��'� !� ا���#�"�ت ذات وأن ا��"���ر ا*�

   .1ا�ظ�م ا=	وي

                                                           
1
  .38ط7 �	د ا�"ظ�م، �س ا��ر�B، ص   

�;�ر ��د�� �:'��&، أ��رس ا
	�ف ا
�'�د، ����دل ا�
��ظ و�وا;ل ا
��م، و$& " 

 ..."�	ض ا����ن �'ر��& أ��م أو9دي، و��* ���/ ا
�ران 

 ..."وا-	& ا
	��ف �ن أل أو9دي $0ط أ;�ر ��* "
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##�م دا��5 	���ر�� وا��#��ن، وھذا �ن  ا=�ر���'و'��#+� وا����5ل  ��Oرةأ��2 

أو ا*#.�م �+� !� ����  أط��0+��راء ا��وف �ن #+د�دات ا�زوج 	�ر��ن ا�زو�� �ن 

�د�و#+�، ��ث #0'ل 	�+م 	��' �O�  ،Hنا�. ق �ن �دم # 	��  أو�ود#+� �	�ت ا�زو���، 

�� ھ�ك �	�و�Eت #���د أ�رھن � � ا*0'�ل و#"#	ر أ�ر �	 ،B2ز�د �ن #�0$م ا�و� ��

�ف 	�+م �Aر �.	ول، و	��#��� #&�B � � ا�ط�ق ھذا ��ب #'ر�H ا��	�و�E ر$م "#

وات �08�، أ����، ����E 	��	�ت،  33): (08(�.(  

(2ب 	'H أ�ر#� �� #.	 �ش ط ق، وو�� �دھم 	�ش  =�ر#�روح "...  ��

  ).&#��ت 		�	�ت أو*دھ�(روح � &رط� �� ���#ش !�+� ا��س #+در، 

  

  

وي، ����E 	��	�ت،  28)(09(�	�و�E ر$م �E ،�وات زواج �05�.(  

أي أن ا��	�و�E ھ� را��2 	�ل �� ��دث �"+� 	�	ب ا�ظروف ا�#� #"�&+� !+� �م #�د 

 ����&��	 B#�## * �+�ن ���دھ� �#� #�#ط�B أ�ذ �و$ف ا#��ه ا�زوج ا��"ف، ��� أ

ا�#� #"�&+�  ا�ذ*لا��س أ�Eر �ن ���ة  	رأيا���!�� �وB2 �د �ذ�ك ا�"ف !+� #+#م 


��ت،  66): (02(
���و�C ر-م ا�B ذ�ك ا�زوج ا��"ف �� �C"�� ،���53، أ��� ��� 

#ش .ول *�� ��ف �ن ا��&��ل، +در �B أ�#� 	رك "...  :�0ول) زواج���."...  

   

  

  

د��،  38): (14(�	�و�E ر$م +� ،�"��� ،���� : "... #.ول) �وات زواج �10

�س،  � ���#� !� ا���#�B �� #��� �ش ��� ،�.E �#.أ�#� �طرات و* 'د� B�

  ....".#"رف 	 � $��#� ط���� !� داري 

  

  

  


"ن أ�ر�& 9 ��0ل �ط6-&، وأ�� ��Eن  ،&أذھب ��د أ�ر�& 
�� أF'ب �ن زو

أ��:ت ا
�رط� : (إ�6غ ا
�رط�، 
م أ$"ر $& ھذا ا��ر 9ن ا
��س ��"�م "�Cرا �0ول

 ).��* وا
د أ���?��

 أ,�&"�ت أذھب ��د أ�ر�&، 
"ن 9 أ,�ر أ�& ��� ��;ل �	&، 
"ن أ��دث �/ "... 

 "... 
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I?���
  :ا

�ن طر�ق و�� � ا�	�ث ا�" �� وا��#�E � !�  إ��+��ن ��ل ا��" و��ت ا�#� #و' ت 

� �ن ا���ء ا�#� ���ء �"�� #+ن �ن طرف أزوا�+ن، و���  أ�ر�تا��.�	 � ا�#� �� B�

#�45 ا�#���� إ���	ق ذ�ره !� ھذه ا�درا��، #و' ت :  

!#	�ن �ن أ$وال ا��	�و�Eت أن ا��رأة ا��"�0، ھ� ا��رأة ا��ظو�� وا���.ورة �ن طرف 

وى #" ��� زو�+� وا�#� ���رس � �+� ا�"ف �واء ��ت ��� � أم *، أ��� أ ذات ��#

  .أن ا�"ف ��س ا��رأة أ�� ��ت ط	.#+� إ��أ��2 #و' ت  إذن����، 

 ���2عا*�#�����  ا���Lت إ�دى إ*��� أن ا�#�دام ا�زوج � "ف 2د زو�#7 �� ھو 

ا�ذي �� زا�ت �ذوره را��� !�  ا=	ويا�زو�� وا���طرة � �+� وھذا !� ظل ا�ظ�م 

رأ�+� وا��&�ر�� !� ا#��ذ  إ	داء�زوج زو�#7 �ن ��#�"�، وھذا �ظ+ر �ن ��ل �B ا

، �� ھو ا�رأي إ	داءا�.رارات، وأن �� #"#	ره ا�زو�� ا��#" �� وا�"�� � #&�ور و�ر�� 

�وى #��ور !� أ�ور #�ص ا�	�ت ا=�ري و��س #��ور و#وا'ل �ن أ�ل ا��د �ن 

  ، و	��#��� ���ن و��ل ��!�ت ا�زو���، وھذا �� �"د ��Aب ا�#وا'ل !� ��#�"�ا�"ف، 

ا�.ول أن ا�"ف 2د ا��رأة �ر#	ط 	0رض ا�رأي وا�#"��ل ا�.وة !� ا#��ذ ا�.رارات، 

� وا�ذي �وا7 ا�وا$B ا��"�ش � زو��، ا�#� 'ت أن ا��	ب �Eو!��� ��ص ا���ور ا�

و��'�  ا=�ر��وا�ر���5 وھذا �ن ��ل #'ر�H ا��	�و�Eت ھو #ؤEر ا�"�$�ت  ا=ول

، �ذ�ك $د ��ون ا�"ف #�ج �ظروف، ا�#����� )ا���(زوج �B ا�زو�� ا�'راع أم ا�

و���0، �	�رة �ن &"ور 	���	�ط، وا�"�ز �راء ا�0.ر أو ا�	ط��� أو ا�ظروف �#" .� 

	��"�ل، أي �واء ا�ظروف ا*$#'�د�� ��Oرة، أ��2 �د �ن ��ل #'ر�H ا��	�و�Eت 

فدا!B ا���درات و&رب ا���ول �� �ؤدي إ�� ا�".  

�ن أ&��ل ا�"ف ا�#� ##"رض �+� ا��رأة ا��زا5ر��، #و' ت �ن ��ل  أ�� -

ا��.�	�ت أن ھ�ك #زا�د !� �دة ا�"ف و#"دد أ&���7 اذ �#راوح 	�ن ا�"ف ا��"وي، 

ا� 0ظ�، ا���دي، ا*$#'�دي، ا����، ا�'��، وا����ظ أن ا��رأة ا�وا�دة ##"رض 

 .�"دة أ&��ل !� 0س ا�و$ت
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!� ا�#&�EM#  �5رأن ھ�ك !+م ��طV � د�ن و$��� وا�#� �+�  إ��#و' ت أ��2  -

ا*�#�����، �#	ر�ر ا�"ف 2د ا��رأة و� ط7 		"ض ا��ورو�Eت E.�!�� ��#�	� �ن 

 .دات وا�#.���د ا��#"�رف � �+� 	�ن أ!راد ا���#�B وا�#� #�رس ا�#��ز 2د ا��رأة�ا�"

 إ*أة �واء ا�"�� � أو �Aر ا�"�� � �� ھو وان #"دد أ&��ل ا�"ف ھذه 2د ا��ر -

� ا��رأة !� ا���#�B وا�'ورة ا��( وط� ا���5دة �+�، وان ا�ظرة ��� �ا"���� �#د

��، !+� $	ل ا�زواج #�	"� �E#+� دا��5 ا�	وق 2"�ف �دى �ر# �� �+ا�دو�� � �رأة � � أ

 إ*رAم ا�دور ا�ذي #.وم 	7 و��ؤو��� �7 و	"د ا�زواج ##.ل ���ؤو��� ا�زوج و �Oب

��د ھ�ك #+��ش �دورھ� وا*�#راف 	دور ا�ر�ل !.ط، وھذا را�B � أ B�#ا��� �!�.E

 .ا=�ر����� #��!ظ � � ���#+�  إ��+�وا��رأة ا�#� ##.	ل ھذه ا�ظرة ا��و�+� 

ظر�� ا�'راع ��ث #رى  - 7ا�"ف و�� � � 'راع 	�ن ا�و��ن ��ث  أن�� #	�

ا��#و��  ا=����بوج ��طر#7 و#��زه � � ا��رأة و	��#��� ��#�دم ا�ر�ل �0رض ا�ز

   .و#0و$+� ا��رأة�ن ����  ا�.�ص�ن ا�"ف 	+دف 
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����,:  

ان ظ�ھرة ا�"ف ا*�ري ��و�� وا�"ف ا�زو�� 2د ا��رأة ظ�ھرة ������، * #� و 

�، !+� #�#رق �دود ا����!�ت وا�E.�!�ت �"� �!�.E �5 أو�	 �++� 	��#�B و�م #�و ��

  .أ�ر� � ا�#�ف ا��ط+�، و* #.#'ر � � 	��5 دون أ�رى أو ��#�B دون 

�B �واء !� ا���#�"�ت ا�"ر	�� أو ا�(ر	�� 	�� !+� ظ�ھرة �+� و�ودھ� وا#&�رھ� ا�وا

  .!� ذ�ك ا���#�B ا��زا5ري

م  –و�ن ��ل ا�درا�� ا���دا�� ا�#� أ�ر�#+� � � ��#وى و*�� # ���ن �)#�� ��د�

  :و	 د�� �&"�&�، ���ن ا�#��ص ا�#�45 ا�#����

ل ا�#� * #�# ف �ن ��ث ط	�"#+� وا�"وا� ا��رأةأن ظ�ھرة ا�"ف ا�زو�� 2د  -

	�ن ا��20ء ا��د�� وا�.روي، !+� ذات ط	�"�  #�Mذھ�#.ف وراءھ� وا�#� ��ت ا�#� 

 H��� وي !� #�د�د�E ر'وا�دة و�وا�ل �#&�	+� وأ&��ل �#.�ر	� و�	.� ا��20ء �

  .ا�ظ�ھرة و#� � +�

!� ا���#�B ا��زا5ري ظ�ھرة �+� و�ودھ� ا�0" � وا�وا$"� ا�"ف 2د ا��رأة  أن -

&#�رھ� وا�B �دا و#�س ��# ف !�5ت ا�"�ر وا�ط	.�ت وا��50ت ا*�#����� و��م ا

  .و�+�� ��ت ا����� ا*�#����� � �رأة دا�ل ا�� م ا*�#����

� � &�ل أن ا�"وام ا�#� #.ف وراء ھ�#7 ا�ظ�ھرة �#و�� و�#"ددة، �+� �� ��ء  -

� � 	روز ظ�ھرة  أو ����دة إ�2!��!ر��2ت $د��ھ� ��	.� و�+� �� #�Eل !� �وا�ل 

  .ا�"ف ا�زو�� 2د ا��رأة

 .!+� �ن �+� �وا�ل E.�!�� وا�#����� و�ن �+� أ�رى �وا�ل ��د�� -

�ط ا�#&�5 ا*�#����� � زو��ت  - �! ��!�.Eل ا�"وا�ل ا�E�##دا�ل ���5#+م  وا=زواج

 .، ھذا ا��ط �ن ا�#&�5 أ!رز &�'�� ا�زوج ا�"�ف و&�'�� ا�زو�� ا����2ا=' ��

إن �دم ا�#��!ؤ !� ا���#وى ا�#" ��� 	�ن ا�زو��ن �ؤدي إ�� ا�"ف 2د ا��رأة،  -

4# �7 !�رق !� در�� ا�و�� و!� ا�ظرة إ�� ا=�ور !���0رق !� ا���#وى ا�درا�� �

 .وا��وا$ف ا���# �0
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�ذ�ك !�ن �وء أو .ص ا*#'�ل 	�ن ا�زو��ن دا�ل ا=�رة �#رك �� وك ا�"ف   -

أو ا���!�ت ا�#� $د #&M و��M وب 	د�ل �ن ا��وار ا�+�دئ  ��ل 	د�ل � �&��ت

 .وا�+�دف 	�ن ا�زوج وا�زو��

ا�"�ل ا���دي �#�Eل !� ا�#.��م ا���#��وي � "�ل و#وز�B ا=دوار 	�ن ا�زو��ن  -

دا�ل ا��20ء ا=�ري و��ر�7 وا�ذي ��رس #	"�� ا��رأة � ر�ل ا$#'�د��، و�� �د�و 

ف ا*ھ#��م أ7 �#� �و  إ��"� ���2 B.# �+� أ���R! د���� ����.#��	 B#�## ت ا��رأة��

 .زو�+� و	��# ف ا�'ور وا=&��ل

إن ظ�ھرة ا�"ف 2د ا��رأة �+� أ&��ل و#� ��ت، !���رأة ##"رض � "ف ا� 0ظ� أو  -

  .ا���0 أو ا���دي أو ا���� أو ا*$#'�دي دا�ل ا��20ء ا=�ري

ر�� �7 ا"����ت � 	�� � � ا�'�� ا����0 ا�"ف ا�زو�� 2د ا��رأة ا��زا5 -

وا������ � �رأة وا=	�ء، !+و �+دد ا*�#.رار ا���0 وا*�#���� ����B أ!راد ا=�رة 

 .وا���#�B ��ل

و�ن ��ل ھذه ا�#�45 !�ن ظ�ھرة ا�"ف ا�زو�� 2د ا��رأة !� ا���#�B ا��زا5ري  -

ن زاو�� وا�دة، !��"وا�ل ا�#� ##4 * ���ن #��0رھ� �ن ��ب أ��دي أو ا�ظر إ��+� �

ھ#7 ا�ظ�ھرة �#"ددة �+� �� ھو E.�!� و�+� �� ھو ��دي، و	���2!� إ�� �وا�ل ��# �0 

����دة و�+ددة �	روز � و��ت �دوا�� و���0 �ن $	ل ا�زوج 2د زو�#7 دا�ل ا��20ء 

 .ا=�ري
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��/ ا
زا?ري ا
�رأةا
	�ف ا
زو& 'د �
  :$& ا

  :ا
�����0د
�ل 

 .ا�	���ت ا�&�'��: ا�ولا
��ور  -

 :ا
�ن -

- &���	�
 :ا
���وى ا

- ����
 :ا

 :ا
�ن ��د ا
زواج -

 :�دة ا
زواج -

- &��C

�زو� ا
�	��� ا��ر��ا
���ة (ا
	�?�� ا
زو�� ) 1: ا
��ور ا:( 

 �� ھ� ��$#ك �B زو�ك؟ .1

 �� ھ� ط	�"� ا#'��ك �B زو�ك؟ .2

 ؟ا=�رة�ن ��Mذ ا�.رارات دا�ل  .3

 .؟)	���وار أم ا�"ف(ل ا��&��ل دا�ل ا=�رة ��ف #� .4

 ��ف �"�� ك 	�5ك و�� ھو �و$0+م ا#��ه #"�0ك؟ .5

2( 	�
 :ش 
�زو� ا
�	����ا
وا-/ ا

�0 2دك؟  .1� �+ �� ھ� ا��"���ت ا�'�درة �ن ا�زوج ا�#� #"#	ر�

 ا�#� �ن ���+� #"�0ن؟ ا=�	�ب�� ھ�  .2

 ا�"ف ا�#� ##"ر�2ن �+�؟ أ&��ل�� ھ�  .3

 .#�ون ردة !"ل زو�ك 	"د �د�� #"�0ن؟��ف  .4

3( & :�و-ف ا
زو� ا��ه ا
	�ف ا
زو

 ��ف ##"��&�ن �B ا�وا$B ا��"�ش؟  .1

 إ�� �ن ##�د�Eن �د #�0$م ا�وB2؟ .2

 أ��م �ن #"�0ن؟ .3

د�� #"�0ن، �B �ن ##�د�Eن؟ .4� 

 .�� ھ� ا=����ب ا�#� ##�ذ�+� ��وا�+� ا�"ف؟ .5
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  ):01(����ل ا
�����0 ر-م

 �Cو���

��ت،  45): (1(ر-م ا�� �C"�� ،&?زواج ���28، ا��دا ���:(  

���#� ا��و��� �ت أ��ش أ���� ��د��، !� 	دا�� زوا�� �ت أ��ش �B ��5 � زو�� " 

وات، و�ن 	"د 	دأت #�دث ا��&��ل �B أھ 7، ��ون ��دم !� ا�+�ر � B	ط��ت �"+م أر

�2ر	� $دام أھ 7، و�د�رھ� و�ن �ر�B �� �+درش �"��� و�� +در �"�ه �"��ر�، و

� � � ا���� �، و. و �� ��ن وا�و وھ� ��.�� �� � ا��	� و�ن 	"د �روح � �وز�

، &��5ا����� ا�را	"� ���ءا، و�	دا �"��ر� و�ط�� � 	وا�د��، و��ن أھ 7 * �.و�ون �7 

 أ�رھم* #'رخ � �+�، 	�#� �دا!"ون �� �#�  =	�7و�ن 	"د �.ف ا	� ا�'(�ر 

*�	 �و�ل  ،إ�و#�7"7، و��ن ا	� ا��	�ر ��ف �"� و�#� �B  أ#�دث'راف و#ر�

�� ��'� &��د�ر ���	+� �ورا��، و�ن 	"د �ر� � أو �'0"�، و��ت أ���� �ر�+� 

و�'رخ � � أ�ور  ،	ذ� �5	�0�Mظ�وات، �&#��  �05"7 	"د�� ��ت أ���� ��'� 	"د 

� �ن ا"�ر�ت  وإذا��روج �ن ا�	�ت �ز��رة أ$�ر	�، #�!+�، و!� 	"ض ا��رات ��

�ء	#"�70،  أ$وم أھ ��#.م ��، و�ن 	"د �� �ره �ن ا�	�ت 	�ش روح �د Eذ�ك  وأ

�+� �&��ل  أ�رة����ش دار ��!�+�ش �&��ل، �ل  أ. ك وأ�، =ھ ��2ر	�، وروح 

�، $ �ل و�ن و#�"�ش �B أھل زو�� ����ش #��ور 	� � أ�ور!� �ف و�و 	. �ل، أ

 ��ب و*دي �	.و 	"�دا �ن #�!+� ��وز#� ھ� ا� � ##�ذ ا�.رار �B زو��، ��ن أ

� أ��ف أن �، ر	�#+م �د ���ع &��ر� أن �د� وا 	�#+م و� ز�وا ا�'�ت * ��&�

 B� +م��ط5وا�	"د  أ	ت  ا�'رو���روه و�ن ط�ق � � ���+م، !#�ون 	�		+م، و�

#ش � �H ا#7 در#� ��� �د�� �2ر	� أ'	ر، و!��� 	"د ��� �دي و�.و�� ������

�ن ا�ل او*دي !.ط، '	ر ا�� ا� � در�� �"�ي، و�ت أ'	ر � � وا$"� ا�"�ف 

د�� �(2	�، ا��رس ا�"ف ا���2د #	�دل ا*��0ظ، و�وا'ل ا�&#م، و!� 	"ض� 

ا*���ن �2ر	� ا��م او*دي، و� � ��B ا���ران، و�ت 	"د ذ�ك اذھب �د ا�ر#� 

��� أ2Aب �ن زو��، ��ن ا�ر#� * #.	ل 	ط�$� وا�� 	&�ن ا	�غ ا�&رط�، �م ا!�ر 

 -ا	 (ت ا�&رط� � � وا�د ا	�5+�، : *ن ا��س ##� م ��Eرا �.و�ون أ	دا ا=�ر!� ھذا 
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�� ��'ل �"�، ��ن أ#�دث �B أ�#�، و��+درش $دام ذھب * ا�	ر أ�� 	أو�د�� 

  .ا��س 	 � $��#� ط���� !� داري، وھ�ذا !�#ت ���#� �"�ه

ا�0طور �2ر	�، و�B ا7 ھو ا� � ���� � �ش ا��'روف و�� ��� �� �'�	ش  -

دھش ���PCQ	 �ش ���.  

أ� �0+�#وش �ن 	"د !+�ت 	 � �� �روح �د ا�7 #"�ره � �،#. و ��ت �دھ�  -

� �2ر	�، �ن 	"د و��ت ���&� ��.�� �� �	 ��� ��، و�ر�ت !��!NORMAL 

�� 	"د� �+� &و��، و* �� �ز�ف �� �"��ر� #��ھ #7 ��#+زء 	� و��2ك وھذي 

  .ھ�

  

�ھم، �ن ھذا ا����� ا���د X �طرات ���ن #��ور 	�� و	�ن زو�� 	�ن و*دي و	�	 -

  .ا��وار �و�� ز$� و�طرات #�0ھ�وا

-  �! H'	 دي را��� ���# ،�!� اA ب ا*���ن ا�.رار �#�ذو زو��، و�رات أ

�E� ا�دار Hد�روا '��� ودو &��� دار : 'وا�وھ� 	 �� 7 #$ �و ا�دار �.��	 ��)	

  .� ���H #�ون ا��"زة 'را�� ��ون  � ��، ا��+م

  �"�� #+م ��� م
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��د �:  

� �ظر�� وا�دة �ن  ���دة،إن �
��� ا���ف ا�
ري ����� و ����
�رھ� ! � �،و� ��و 

�ط(ب ���ر'� ���ددة ا�زوا�� و ا��%$$�ت� ��+���� �ظ�ھرة ا, ! ،.  

�,�وز ا��/��رات  ��ث أن ا���ف ا�زو,� ظ�ھرة���,�  ا��رد��،وا���0 � � !


�� " ا��وا�ل و ا�����ق  ����'�� �نا��,�و+� ��

وق ا���ل و "ا�0�$�د�� و ا�


د دو��� ا��رأة '���
'� �(ر,ل  �����ر ا��,���3وا0ف ,� �  1ا�ذي � دف إ�

�ر�'ط '���د�د    �ن ا��وا�ل ا���/�رات ا �ذا !5ن ��رد�� و إ������ ا���ف ا�زو,�


�� و ا�'���� ا��ر ا�ذي �,�ل �ن �ظرة  وا�دة ���ردة  ا�0�$�د�� وا�,���+�� و �ا��


�ره أ�ر �� �  .د�0ق �7ر �د+
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��ف :   -1 ��  �
��
  ا���ر�ف ا�� وي و ا�

�ر�ف ا���ف � !  1 -1� : 

، ������ق �(�� +�ف �ن ا��(��  ا�8��� ا�ظ �ر ا���وي و�7ر ا��را0ب �(�وة  ���

 ا���ف !� ا���(�ز�� �ن ا��$در  �� وم وا�$را��  '���: ��� ك أو ���دي و  و���ق

  11ا>�راه 

�%د�� �7ر ��رو+� 
�%دام ا��وة ا
� '��= ا
�
و��رف ا���ف !� ا���,م   ا��ر'� ا�
 ��'
�راوح '�ن ا����: ا�د�0ق ��  أو �7ر �ط�'ق �(���ون و 

�ر ��دد +دو! 
'�
� وم ا���ف و ا�ذي ���د إ�: � ا����وس ا�,�'� و�� �ة  ����
�%دام ا��وة  ا�,
د��  ��$د ا>�ذاء  أو ا�@رار و
ا����: ا���م ا��ر�'ط '���ر��ن  ا

�%دام �7ر  ا���دل �(
(ط�  و ا��وة �رو
را '���ن أ%رى ���ر  �ن ا���وق +ن طر�ق ا
�%دام ا��درة ا�,
د�� ور!ض اC%ر�ن '$ورة  ,��� �  ا�:
ا� ,وم و ا��دوان وا

 ��)�%�.2  

��ف 1-2 �� !�"�
�ض  ���ر�ف ا���$�! و ا#��� 

��ر�� م �(��ف �� � أ�د +دد �'�ر  ���ر�ف�ن ا��(��ء ا���س +(: ,��ب ا���دي !�ط !.  

�%دام ا��وة ا�'د��� �'��رة @د ا��%�ص و ا����(��ت و ا���ف : رو'رت 
'��= ا��دوا��� وا
  ھو ا��دوان !� $ور�= ا���طر!� و �7ر ا���'و�� 

�ر (��ر!= و 
�ر�ب @د= 0وة '�� ):�� ���
�=  �Fل ا�
ر�0 ان ا������� إ.���%ص  ,'�$
    "ا>�راه و ا� ,وم و

 

  

                                                           

ر�� �����,� دار 7ر�ب �(ط'�+� و ا���ر و ا��وز�3  وا��(ول ا���� ا�,��+�� و�ظ�ھر�ة +'د G ا���ف !� ا��� 
�د���ز  -1

 41ص 2009ا���ھرة 

2-  G د +'د�
�43�س ا��ر,3 ص. ���ز  

3-  G د +'د�
�43�س ا��ر,3 ص. ���ز  
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�راوس '��= !�ل ���د  '�$د إ���ق ا�ذى 'طرق أ%ر  
و ��راوح ذ�ك ا�ذى  ىو ��ر!= 

  '�ن ا�$�3 و ا���ل و ا�7�$�ب ا�,
دي 

��ف 	د ا�
رأة -1-3��ر�ف  ا��را)� �� : 

����ل أ��ظ �    �ر��'= ا�زوج  @د زو,�= ھو 
(وك أو !�ل 
�� ، 0د �، 0د و��ون  '�

ذا !� ��3 ا�زو,�  �ن ��� 0د ��ون ���و�� ،و ���Fل ھ...�ل رب ���$�3 ، ا�ر��ون '��@

  .  � � �ن ا����ر��  !� ا�%�ذ  ا��رارات ا�%روج  �ن ا�'�ت ، ��� � �ن أ'ذاء رأ� � و ��

��ر�ف ا���ف ا�
ري-1-4: 

�%دام ا��وة ا
�' =��ظ�'دا��� أو ا�(���ن ��ر� �� I��'ن ا��

�� �ن 0'ل ا>��أو ا�
(طو�� أو ا��

�راوح '�ن ا�'
�ط ا�ذي ��ظ: ا�/$ب �� ا����(� @د أ!راد أ%رى �ن ھذه ا����(� ، و!

 =�)+ �  .ا����دى  +(�= و ا��د�د ا�ذي ��@

+�08  و0د %($ت  ا���ظ�� ا������� �($�� إ�: ��ر��= '��= �ل 
(وك �$در !� إ�ط�ر 


�� أو ,�
�� �طراف �(ك ا���08 �  1.����� و �
'ب $ررا و أو� �� ,
��� أو �

  

ا���ف ا�
ري +(: ا�= ���ر
� ا��وة  ا�'د��� � �زال " +ر!ت إ,8ل إ
��+�ل 

��دث @ررا ,
����� أو  ��ا�ذى  '���%�ص أو ا����(��ت ��� أ�= ا���ل أو ا�����(� ا�

  22$�� ا��د%ل !� ا��ر�� ا��%

  

  

  


��وم ا���ف ا�زو�� ا�ط(��-2:  

                                                           

ري -  1���
(�م(  ��ظ����'ب،ا������22ص 1،2007ا��ر�زا���F!����ر'����/�رب،ط)  0راءة!�ظ�ھرة���,(�,

  

�$���ر,�ص -  2�،����43ود�
�ودأ�و�
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��رض �= ا��رأة  ا�(/و�� ، +(: أ�=  ا������  ا�زو,� �ن��رف ا���ف  ��ن @رب �ل �� 

�� ! و �ب أو ا�����(� �0
�� أو إ�راه +(: +�ل ��ء � �ر7ب !�= ا��رأة ،ذو إ�ذاء أو 

� ، ا>
�ءة ، ا���رش ، ا��%و�ف  
ديا���ف ا�,
�  31.و ا��


(ط و ا�@/ط و  ا���ر�ف ا�(/وي!�ن %8ل ھدا           �، !5ن  ا���ف  ھو �ل أ�واع ا�
أ�� �ن ا������ .���Fر  +(� �  ��$'L %�@�� � ذا ا�%�را�ا��%و�ف ا�,�ه  ا��رأة ، و 

+(: أ�= +�ف ��ز�� ، ! و " ر,�ء ��� " !��رف ا���ف ا�زو,� ا�'��ث  ا�$ط���8،

(ط� ر�0'�+�ف �ؤ
س ، و ھ���� ���,� إ���0 +�08ت �7ر  ��واز��  و  ���ل  و  !�ل 

� ���� ا���ف ا�! � 
�� ��%رج �@�7ط� و ����0 ، و ھ
� ��  و,= @د ا��رأة ا�
��ظ +(: و@��� !� " ا�@'ط"!�ل �)��
��
  2"ا,���+��  إط�ر 

+ر!��ه '����ل ���ددة    '�(��= و��د��و ا�%ر  ا+�داء �و,�ا���ف ا�زو,� ھو  و+(�= !�ن

  .���ا�%('دا�� ذ��

    �����س ا�
��ق !�ن ا���ف ا�زو,� ��ل �ن %8ل ا��F(ث ا�� �  : و!

  ا����ف                                  

  

 

  

 ا���ف                                         ا�	��!

    (tbon)               و ھو ���'ر �ن ا���ر��ت 

�$ورھ� و �ن %8ل ا����رف  � ���� � ��
 ل ��ف ا����ع +ن ا������ة ا�� � ���
�طور +(: �
ب ا��را�ل و �رور ا�و0ت ��ون �د� � و  ا�%رى،� �!�ن ا���ف ا�زو,

  :�را�ل��رارھ� و ���
م إ�: ا�ر'�� 
 

  

                                                           


ر����,(�,���:����ب���@� ���
(�م،ا����!��Fدارا��ر�زا�،�1918ص2006 ا�دارا�'�@�ء���ر'
1  

2 �
�ت).  ا������ا���ف( ا��������رو+وا�������دان) ص( ر,�ء��
  ا��ؤ

 



 ا���ل ا�ول :                                 ا�ط�ر ا�
��ھ�
� و ا��ظري �
و	وع ا���ث :
  

 

26 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

:  $�رورة ا���ف  ا�زو��  -3  


م  'ط�'�=  ��  �" ا��را����ورو"ا+�'ر ا��طوري ،  !�د   إن  ا���ف ا�زو,  

 أن ظ�ھرة ا���ف '�ن ا�زو,�ن ��ر +'ر أطوار ��و دوري 

Tension-peur 

�و�ر ا�و
ط -1  

Agression goyère 

ا�+�داء و ا�@رب  -2  Remissions/zspoiré 

4-  L)$ا���ف و ا�  

Snvolidation 

RES ponsofilite 

ا�ر,ل '�'ر�ر -3  
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  ��و�ر �,ري +'ر 8Fث �را�ل ��رر دور�� ھ)�:  

ا��و�ر !� إن !� ا��ر�(� ا�و�:  ��8ظ ذ�ك   !� � �زا�د : ��ر�(�  ا�و�: 

 ���  ،و 0د  ��ون  ��! � ن ��%ذ ا���08 '�ن ا�زو,��ن '��ل  �در�,)�
'�ب �%�

��'
. ذ�ك ا��دوان إ�: ھذه �ر�(� ��8 ��ظ��  أو ر�ز�� ���د� �  

-   ����Fھذ:  ا��ر�(�  ا� ��3 ا��و�ر ا�: در,� !�ه   ا��ر�(�  �'دأ +�د�� �� �ر

��وق +�'� ا���ك !� � ا���ف ا�,
دي و ��ل +�د أ�د  ا�طر!�ن ، 0د �ظ ر ذ

  ��ك إ�: '��د   $وره �ن طرف وا�د أو �ن �8 طر!��ن ، ��� �ؤدي ذا�(�ظ

�ض� �.ا��و�ر  ا���ف ا�ظ�ھرة دوره !  

-  �F��Fھده ا��ر�(�: ا��ر�(� ا� �� و ��
,��و,� ا
(وك ا�ز ��ث �ظ ر !

  .ج '����ب ا�@��ر  ��ر   !� �  ا�زو�

  

  

  

 

  126ص 1997'�روت �'��ن  1ا��ر'��  �(�(وم ط ا���ف و ا�,ر���  ا�دار.  ,(�ل و د�3 ��ور -1

 163ص1996ا��و�ت  �
��ن  449ا���ف '�ن ا�زو,��ن !� �,(� ا��ر'� +دد: �ط�وع 'ر��ت   -2
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:$�-و�و��� ا�زوج ا����ف : -4  

���Fءراز $��ت ا�زوج ا���ف ذ�ك ���ن إ'
��'  � ��,� ��إ�: ��8ظ�ت و ��(و��ت ا�

� � +(: زواج ا�ذ�ن   ���ر
ون 
ا���ف +(: زو,�� ما�'��Fون �ن %8ل درا  

  :إ�: أر'��  أ���ط �(زوج ا�'و!�د أ��ر  

،و و�� �= ا�ر,ل ا��
�طر ا�ذي ����ل �ر���= ���  �و ���ت �ر���= ���� ��( :ا�ولا�	�ط 


(و�= ا����ف إ�: ����ق :�
�  =�)+ ����  .ا�
�طرة ا�

  :ا��
ط ا�.���

ا�ر,ل  ا�����0ص ا������� ،و ا�ذي ���ش +�دة ���+ر ��دة و ����0@� إزاء 

�'�+(:  �ك ا��$ول  �� ا�������� �(�ر��� ، !���ول ذزو,�= ،و �/(ب +(�=   ا�

� ر@�ھ� و+�وھ�  +ن Fورات ا�/@�
�طرب و ا���ف ا�� �  � �)+.  

  :ا��
ط ا�.��ث -


�ن و ھو ذ'��� ذب �د+: ذ�ك  ��
(و�= إ�:  �!  :�
�ك ا�ر,ل ا�ذي �

� أ+�ن  اC%ر�ن +(: �
�ب +�و'�= ،ذ�ك ��� �ز�د ���+ر!  =�ا��(ق   $ور

���را�م  إ�: أن  � ��ب و ھذا   ��م � � !ر$� ا��ط8ق  !� Fورة   7@ �نا�

�ر�I ا��و�ر �ن %8ل 
(وك ا���ف و ا��دوان �  .�ن �8% �  

وھو ا�ر,ل ا�ذي �رى !� �ر���= :  و�د+: ا���و�د '���ر�ك : ا���ط ا�را'3  -

� أو ,زاء �ن ذا�=   و �ل ���8ل ا���ط
���و��  �(�ر�ك � دف  إ�:  ا�

 �+����ز�د ذ�ك !� ��وره '��� د�د !�زداد   �(�� ا����ل  .ا�0�$�دي أو ا�, ���

ك ا���ف ا�ذي ���ر
=  ا�ر,ل ظ ور ا���ف +�ده ،��ث ���ن  ا��ول أن ا�
(و

/�' =�� ��ون   ��ر '�ن !�رة و أ%رى  ��س+(:  زو,�  !�= !�ط '
'ب ا�ظروف ا�
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  .,�إ�: رد ا���ل ا�زو  إ��� أ�@�ا�زوج  

  

  

 

 

 

  

  

  

  

    

  

  

  

 

1 
gilliozet autres K domination  et violencesenv.er s la femme dans le couple éditonsgoyotLan somme 

(suisse    
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��ف -5�  ا��ظر��ت ا�
�$رة �

5-1-!�"�
  :ا��ظر��ت  ا#��

�ر��ز !� �,�ل  ا���ف ا�
ري +(: ا�و�دات ا�$/رى  ��و ���� ا�'����� ا�وظ���� و ا�

 ��ر��ز +(: ا���ف ا���'�دل  '�ن ا�زو,��ن و ���ن ا��ل ا�ذي �راه ا�وظ���ون !  ���

� ��ث +�����(ص  �د ة  ا���ف 'ز��دة  ار�'�ط ا��%�ص '��,��+�ت ز��دة ا�����ل ا�,�

ا�و���  و �ؤ�د   أ$��ب ھذا ا��,�ه  أن ا���ف   ا�
ري ���'ر  ���,� �ظروف 

��Fل !� ا�و@�ع ا����(�� و ظروف ا���ل و @/وط= و ���ت � ��+���ا�0�$�د�� و ا,

�� و ا�%8!�ت ا�
ر�� و ا���ر)�و ا�%��ض ا�د%ل +دد أ!راد ا�
رة  ا�'ط���  '����� � ا��%

  41.�ظر�� و �� ��'�= �ن 
وء  �/ذ��  و 
�ن �7ر ��8م و ��(�م �7ر ��ف

5-2-�+��� :ا���(�م ا�,

�'�� �+���
�ر  +�(��  ر �ظر�� ا���(م ا�,���م ' � ���ن أھم ا��ظر��ت ا�
و
�و�و,� ا�

��ذ و ا������ة و���ر,3 ا��$ل ا��'ر !� ا�ھ���م ��(م 
(وك ا���ف ا�
ري �ن %8ل ا�

��ب ���ل  +�وان  ا���(م  '�و@وع ا���(م +ن طر�ق ا������ة� =F��'ا�ذي 0دم %8$� أ

�  إ�: أ�'رت  '�ن دورا �ن %8ل ا������ة +���  .ا�,

و ����د  � ذه ا��ظر�� أظ رت ����N  ا��د�د �ن ا�درا
�ت أن ا���ل  �(��ف  �ر�'ط ار�'�ط� 

ا�,���+��  �Fل ������ ا�'��ء �(%8!�ت  ا�زو,�� و أھ��=  ا������وا�ل �و,'� '�ض ا��

ا�زوج �(زو,� و @رب ا�زوج ا�زو,� و
وء ا�����(�  و ا��ر��ن �ن ا����!�ة و ا>ھ���ت 

  ².ا��%$�� 

 :ا��'�ط و ا��دوان�ظر��-5-3

                                                           
� ، ا���ھرة ، دار ا��,ر ـ �د��� أ��د +'�دة و ا��د ��ظم  1
أ'و دوح ، ا���ف @د ا��رأة درا
�ت ��دا��� �ول ا���ف ا�,
دي و ا���ف ا�,�

  . 30، ص  2008،  1ا���ر ، ط
  . �30د��� أ��د +'�دة و ا��د ��ظم أ'و دوح ، �ر,3 
�'ق ص  2
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�,�'� �@/وط '����� وإ�'�ط�ت  
�N +ن �رى ھذه ا��ظر��  أن ا���ف ا�
رى ھو ا��

 دي أ�د 0
وة ��= �ؤدي  إ�: ا>�ذاء ا�,
دي�ر��ن ��ن ا>�'�ط ا����N +ن ا��ر��ن ا���ا�

���ق ا��و��0ت ) 
(وك  ا�@رب ( �(زو,�  ����ر  �(�وارد ا���د�� ا���ن ,��ب ا�زوج �

�,�ه أ!راد !5ذا  ��ن ا�زوج �7ر   �0در +(: �وا, � أ+'�ء ا�
رة  =�ا�����ر�� و �
ؤو���

�وى ��(��= و �����= ا�� �� و د%(= أو ��= ����� و

د ا����,�ت '
'ب ا�%��ض �

��  �+��ا,

@��%دام ا���ف �3 ا�!راد ��%
�د!�= 7(: ا �� +ن زو,� م !5ن ا�@/وط و ا��'�ط�ت !


�L  '�ن ��ون ا�زو,�  ھد!�  ��رو+� �$ب +(�= �أ
ر�= و %�$� �3 و ,ود  �����ر  

  . 8ل @ر' �  و ���س  +ن ا�'�ط��=7@'= �ن %


(وك @رب ا��رأة !���ر ا>�$����ت  و ا�درا� �'

�ت ا�,����� '�ن   ا��رأة أ�� '���

���  �(,ر��� أ�Fر �� � ,���� و ھو �ؤ�ده     ����N '�ث ا�%'رة '��,ر��� �ول ا����م �@

���ر@ن �(,ر���  !�= ا�ذي Fم إ,راؤه +(: ا�وا30  ا��$ري ��ث '(/ت �
'� ا��
�ء ا�8 �

�@ �ن ا�ذ�ور  ��� F'ت  ا�درا
�ت ا���دا���  أن ا��رأة    ���33.7'ل  66� ���@ �! �)

ا�,را�م ا���ف ا�
ري و أن ا�@رب ا��Fر  $ور ذ�ك ا���ف  ��و+�  @دھ� و���ر 

م أن ا��رأة  ��م  وزو,� و أ%ت  و 1993درا
� إ�$����ت  +ن ا���ف  ا����(�  +�م 

� ا�,را�م ا�@رب  ا����:  إ�: ا��وت أو ا��داث    54.4+م ���ت @��� '�
'�  '�ت و!

��ت '�ن أ�د أ!راد ا����(�  !� ذ�ك  ا���م  ��
L أ,رى   - +��� ا�� N���  و0د أ��رت �

�ن ا�زواج  و زو,�� م إ�: �,م إ$�'�ت )  5474(م +(: 1988!� ا�و��� ا����دة +�م 

�ن ا�زواج  +(: ر7م  �ن أن ا���ف $د �ل �� � ����' �  ا�زو,�ت أ�Fر  %�س �رات  

)�و ��د و,دت ��(: +'د ا�وھ�ب ا�ردود أ!��ل +(: ا���ف ا�و,= $دھ� ) 48)  (�3وا�

�(ف و ��7'� �� ��%ذ  رد ا���ل ��8  %���Fل !� إذ +�� � ھ� !� ا����ة ا�زو,�� '
'ب �,�ل  �

�Fو ا� ��+����!�� !�ن ا�درا
� ا����م ا�$�درة !� 0@��� ا�@/وط   ا�0�$�د�� و ا�,

�ر�ز !� ا���م '���'س ود!3 ����� �3 إ���ف �  .ا���ف $د ا��رأة و �دت أ� � 
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 :�ظر�! ا��راع -5-4

إذ ��د   )ا�,�
��ن (�رى أ$��ب ھذه ا��ظر�� أن ا���ف و
�(� �($راع '�ن ا��و+��ن   

�رض� ��
�
0د أ$'L ا���ف  و
�(� (: ا��رأة وزه +
�طرة ا�ر,ل و ��� ا���ف و
�(� أ

ا��ودة إ�: ا�
رة و ف  د ' ����د +دم ا��
�واة '�ن ا��و+��ن و أداة �(@/ط +(: ا��رأة

�%دم أ
���ب ���و+� �ن  ا���ف '
 دف ا>���ص �ن ����� ا���زل ��� أ$'L ا�ر,ل �

�و�%8ل إ���� 0 � و �ن , � أ$��ب ھذه ا��ظر�� ���ن �ل ���(� ا���ف �ن ا��رأة  و 

�/8ل !�� ا�%رى و إ����  !رص ا��
�واة 
!رص ا��
�واة '�ن ا�!راد ا��,��3 و +دم ا

��/8ل !�� ا�%رى و إ���� ا��رص �(���ر�� !
  ¹ا�Fروةا��وة '�ن أ!راد ا��,��3 و +دم ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    �107ر,3 
'ق ذ�ره،ص���ود 
��د ـ  1
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� أ�Fر ��� ھو ���N +ن +����ر واس و أو��ن ,(�س 
���س �
ق ا�,
'(ور �ل �ن 


رة �
ق ��وم '�����!ظ� +(� � و ����� � �ن  –ا����ت ا��ر@�� P� رد��  و��� ��ن!

ا�$راع و ��(�ل ا����ت ا���ف !� � و أ����� �ز�د �ن ا���ف دا%( � !�5 �  ��وم '�رح 

���+8ت ا�,���+�� و ��و�ل ا���ف ا�
ري �ن زاو�� ��طق و ��(�ل ا��
�ق ا�'�����  ا�

ا���@�ن �����ر و ���0 و أ���ط 
(و��� !ر$ت  ا��د�د �ن ا��
ؤو���ت ا�
ر�� ا�@�'ط� 

����� ا�'��ء +��
= ا���$ب و ا����ز  �(ر,ل  و ��'رة +ن +دم ا��دا��  �+(: ا�ب !


L ا��,�ل �= '��%روج  +��� ��  .� �ا������ ا�

    ��
+(: @رورة  �$��ن �ظر��  ا��
ق ا���م ا�%�ص '����ف  1973و0د أ�د ��راوس 

 �
�� و ھ�
  :ا�
ري �F8F +��$ر ا�

 �$�در ا�'د�(� �(��ل  -1

�= �3 ا����ط ا�ذي ���ش !�=  -2���
�+د ا��
ق +(: � �� ا���Cت ا��/ذ�� ا�را,�� ا�

� 1973أھداف ا��
ق و !� +�م   -3���F راوس���8ظ  0دم � ���ا!�را@�� �(د��� +(: ��

 :�ظر�� ا��
ق ا���م '����ف ا�
ري 

1-  �ا���ف  ا�
ري ا�ذي ��دث '�ن ا�+@�ء ا�
رة  ا�وا�دة  أ
'�'= ا����ذرة !

 �����²رھ� و ا�$��ت ا��%$�� �!راد

� ا�$راع و ا��%�وف  و 
واھ� ! �)Fا���  

 .0'ل ا�����(�ن ' ���رار و0وع ا���ف ا�
ري � �(� أو ��رار �ن 2-


�ب ا���ف ا�
ري !� ا��ر�(� ط�و�� �ن ا�'و�ن ، ا>%وة �  .......��ون ا�

��+8ت ا�,���+�� و �ن و
��ل ا>+8م -4� .��%ذ ا���ف ا�
ري ��ط� ا��راھ�� ا�ط�و�� +'ر 

  

  74،ص 1،2010+(م ا�,���ع ا���ف ،دار ا��روق �(��ر و ا��وز�3 ،+��ن ،ط ���ن %(�ل ا���ر ،

  ���74ن %(�ل ا���ر ، ��س ا��ر,3 ا�
�'ق ،ص
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�و �د �ن ا�!��ل ا������ ا�$�درة �ن ا��%�ص  -5
�ا�����ل و�دة �/ذ�� را,�� ا�,�'�� 

��ن  ��Fل ����N �ر7وب !�= '���
'� � م ��+. 

6- �$�دم �3 �����ر ا�
رة ھذا �@�ق @را+�ت  ,د�دة إ�: ,��ب +�د��  ��3 ���0ض أو 

 .ا���ف  ا�+���دي ا����رس !� � 

ا��%�ص ا�ذ�ن و$�وا +(: أ� م +���ون  0د  ���,�ون  !� ���ر
� دور ا���ف  -7

 .ا�+���دي ا����رس !� �

ا��%�ص ا�ذ�ن و $�وا +(: أ� م +���ون 0د ���,�ون !� ���ر
� دور ا���ف أ��   -8

� !��� ��ون ��د %طرا +(: ��و��0ت اC%ر�ن أو ا�داء �� و� م  ا�ذا� �'�,�
ا

 .اC%ر�ن 

�دل �ن ا�
(وك 
�و�ن ھ��  ��ا�$�درة �ن أ�د أ!راد ا�
رة +(: ا�%ر ا�ذي !�= �  ا���

� ��
�� ن إ��� ھ��ك أ
'�ب و %(���ت �ر�'ط�  '�����ر  ا���ف ��Fل �ر@� ����� � ' �'�$

�= ا��%$�� أو ا��رع  ��  .ا�ذي ��(�= أو �$�ر+= �3 ا��%�صو $
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