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المقدمة

قراراستإلىيؤديواستقرارهاللمجتمع،األولىالنواةاألسرةتعد•

القاتالععلىسلبا ًتؤثرالتيالظواهرومنككل،والوطنالمجتمع

."األسريالعنفظاهرة"األسرية

فييرةاألخالسنواتفيكبيربشكلاألسريالعنفظاهرةانتشرت•

إلىاألردندفعمماواألردن،فلسطينذلكفيبماالعالمدولجميع

فلسطينفيأمام،2017عاماألسريالعنفمنالحمايةقانونسن

.العنفمناألسرةحمايةقانونلسنمحاوالتهناك

مسلمة،الاألسرةلتكوينالمنظمةالقواعداإلسالميةالشريعةوضعت•

بأفرادقةالمتعلواألحكاموالواجباتالحقوقويبينالعالقاتيحددبما

بالعالقةمتعلقةخاصةوحدودضوابطإلىباإلضافةاألسرة،

.الزوجية



مفهوم العنف األسري

ادأفرأحدمناعتداءيمثلمشروعغيرسلوككلهو:األسريالعنف•

.معنويأوماديضررعليهيترتبممامنها،آخرفردضداألسرة

بأنَّهالعنفطبيعةبيَّنحيثوشموليَّتِه،باختصارهالتعريفهذاويمتاز•

،(نهمامبأيالتهديدأوتركا ًأوفعال ًأكانسواءً مشروعغيرسلوك)

وذكر،(معنويا ًأمماديا ًأكانسواءً االعتداء)السلوكهذاطبيعةوذكر

آثاروبيَّن،(منهاآخرفردضداألسرةأفرادأحدمن)االعتداءطرفي

أوةالجسديبالسالمةيمسوالذيالمعنويأوالماديالضرر)االعتداء

.(الممتلكاتأوالنفسية



معالجة ظاهرة العنف األسري وفق القانون الفلسطيني

التقليدية،شريعاتللتوفقا ًفلسطينفياألسريالعنفقضايافيالنظريتم-

قطاعفيالساريوتعديالتهم1936لسنة(74)رقمالعقوباتفقانون

فيالساريوتعديالتهم1960لسنة(16)رقمالعقوباتوقانونغزة،

فيبماالعامةباتوالعقوللجرائمالناِظَمْينالقانونَْينهماالغربية،الضفة

طاقنفيارتكابهايتمقدالتيواالعتداءواإليذاءالقتلقضاياذلك

.األسرة

،فلسطينفيالعنفمناألسرةحمايةقانونمشروعحولجدلهناك-

ضرورة-نواالجتماعييالحقوقيينفيالمتمثل–األولالفريقيرىحيث

تحااللتزايدنظرا ًالعنف؛مناألسرةحمايةقانونسنفياإلسراع

حسبفباألخيرة،اآلونةفيالنساءمنعددبحقوالقتلاألسريالعنف

أوحاليا ًالمتزوجاتالنساءمن(%29)فإنًَّم،2019عامإحصائيات

الجسدي،،النفسي)العنفأشكالألحدتعّرضنالزواجلهنسبقاللواتي

قبلمنواحدةلمرةاألقلعلى(االقتصادياالجتماعي،الجنسي،

.فلسطينفيأزواجهن



معالجة ظاهرة العنف األسري وفق القانون الفلسطيني

األسرةايةحمقانونأنًَّ-الشريعةبعلماءوالمتمثل-الثانيالفريقيرى-

الشريعةمعويتعارضالفلسطينيةوالقيمالتقاليدمعيتفقالالعنفمن

ضدالتمييزأشكالكافةعلىالقضاءاتفاقيةمنمستنبطوأنَّهاإلسالمية،

منالكثيرفياالسالميةللشريعةمخالفةتعدالتي(سيداو)المرأة

ألسرةاحمايةقانونمشروعأنإلىالمعارضالفريقويستند.نصوصها

لوالدينابيناألسريةالعالقاتأساسعلىالقضاءإلىيؤديالعنففي

واإلصالح،والرحمةالمودةفيالمتمثلوزوجته،والزوجوأبنائهما

كانتهاإلىباإلضافةتسلطي،خارجيصراعيأساسعلىليقيمها

واألبوزوجته،الزوجبينالخاصةوالعالقاتاألسريةالخصوصية

كامأحإلغاءوكذلك.العامالنطاقإلىالخاصالنطاقمنونقلها،وأبنائه

الخاصةواألحكامبالمرأةالخاصةاألحكاموإلغاء،الزواجفيالوالية

وامةالقأحكاموفيالمتقابلة،واألسريةالزوجيةالحقوقفيبالرجل،

.وغيرهاوالعدةوالطالقوالنفقة



معالجة ظاهرة العنف األسري وفق القانون األردني

أمدمنذالعنفمناألسرةبحمايةاألردنيالمشرعاهتملقد-
م1960لسنة(16)رقمالعقوباتقانونفينصحيثطويل،

الغيربالعذابأواأللميُلحقسلوكأيتجريمعلىوتعديالته
.نوعهكانأيا ًالتمييزعلىيقومسببألي

سرياألالعنفمنللحمايةخاصا ًقانونا ًاألردنيالمشرعسن-
عامواستبدلهاألسرة،أفرادجميعالحمايةلتعمم2008عام

لسنة(15)رقماألسريالعنفمنالحمايةبقانونم2017
.ساريا ًيزالالوالذيم،2017

لياتآتوفرالتيالقانونيةاألحكاممنمجموعةالقانونهذاأفرد-
فيغالتبليإلزاميةفيوتتمثلاألسري،العنفمنللحماية
ةخاصإدارةخاللمنالشكاوىوتلقىاألسري،العنفحاالت
العنفضحايالرعايةإيواءدورإنشاءواألسرة،لحماية
ابيروتداألسري،العنفقضايافيالنزاعوتسوية،األسري
لعنفاقضايافيالفصلوسرعةالنزاع،طرفيلتأهيلخاصة
ليه،عللمجنيالحمايةوتدابيرالسرية،صفةومنحهااألسري
.الحمايةأمرمخالفةحالالجانيعلىجنائيةوعقوبات



معالجة ظاهرة العنف األسري وفق مقاصد الشريعة

سعتفباألسرة،االهتمامبالغاإلسالميةالشريعةاهتمت•
فتقومأفرادها،حقوقوحمايةعليها،المحافظةإلى

لعالقةاوتقوم.البرعلىوالديهممعاألبناءبينالعالقة
الشريعةوضعتكماوالرحمة،المودةعلىالزوجية
اةمراععلىتقومالزوجية،للعالقةضوابطاإلسالمية

تنظيملوسيلةأفضلبتطبيقوأمرتتعالى،هللاحدود
.بالمعروفالمعاشرةوهيالزوجية،العالقة

الزوجيةالخالفاتاإلسالميةالشريعةعالجتولقد•
عية؛الوضالقوانينيفوقبشكلاألسريةوالمشكالت

الطرقببأنسالخاطئالسلوكتقويموسائلتناولتحيث
.األسريةالروابطأواصرعلىللمحافظة

وضوعمبخصوصتثارالتيالمسائلأهميليوفيما
.اإلسالميةالشريعةفيومعالجتهاألسريالعنف



مسألة ضرب الزوجة

فييفالخفللضرباإلسالمإباحةالمسلمينبعضيستغل

ضدالمشروعغيرعنفهميمارسواحتىالقصوىالحاالت

َجال  :تعالىبقولهمحتجينزوجاتهم ونَ الر ِّ ام  َعلَىقَوَّ

لَ بَِّماالن َِّساءِّ  نْ نفَق واأَ َوبَِّمابَْعض  َعلَى  ه مْ بَْعضَ ّللاَّ  فَضَّ مِّ

مْ  الَِّحات   ۚأَْمَوالِّهِّ ْلغَْيبِّ َحافَِّظات  قَانِّتَات  فَالصَّ  ۚ ّللاَّ  َحفِّظَ ابِّمَ ل ِّ

تِّي وه نَّ ظ وه نَّ فَعِّ ن ش وَزه نَّ تََخاف ونَ َوالَّلَّ ر  يفِّ َواْهج 

عِّ  ب وه نَّ اْلَمَضاجِّ نَّ عَ تَْبغ وافَََّل َطْعنَك مْ أَ فَإِّنْ  َۖواْضرِّ  َۗسبِّيًَّل لَْيهِّ

َ إِّنَّ  .(34:النساء)َكبِّيًراَعلِّيًّاَكانَ ّللاَّ

!ما التعليق على ذلك ؟



مسألة ضرب األوالد

نصحهميتأناألصلالتأديبيستوجبماالطفلارتكبإذا

نهي،والواألمرالنصح،الطفلمعيُْجدًِلمفإذا،وإرشاده

ضربا ًبهضرفيحرجفالبالقول،التعنيفوالالوعيد،وال

رم،المحالظلممنهذاوليسالتأديب،بغرضمبرح،غير

:الضربجوازودليلاستصالح،فيالسعيمنهوبل

ِه،َعنًْ،أَبِيهًَِعنًُْشعَْيٍب،ْبنًَِعْمِروحديث قَالًَ:قَالًََجدِّ

ًَِرُسولًُ الَةًِبِالصًَّْوالَدَُكمًْأًَُمُروا":وسلمعليههللاصلىّللاَّ

َعْشرًِاءًُأَْبنًََوُهمًَْعلَْيَهابُوُهمًَْواْضرًِِسنِينًََسْبعًِأَْبنَاءًَُوُهمًْ

قُواِسنِينًَ ."َضاِجعًِاْلمًَفِيبَْينَُهمًَْوفَّرِ



مسألة معاشرة الزوجة باإلكراه
مأهمنالزوجينبينالجنسيةالزوجيةالمعاشرةتعد-

ةللعالقآدابا ًاإلسالموضعولقدالمشتركة،حقوقهما
لىعوالواجبالزوجين،بيناالنسجاملتحقيقالزوجية
لهايجوزوالللفراشدعاهاإذازوجهاتطيعأنالزوجة
أوحيض،أوكمرضعذر؛لهايكنلممامنهاالمتناع
را ًعذفليسالجماعفيرغبتهاعدممجردأماواجب،صوم
.االمتناعلهايبيح

بينةالزوجيالمعاشرةتُؤدَّىأنالذوقسليممنوليس-
بيناللحظاتألطفمنالمعاشرةألنًَّباإلكراه؛الزوجين
عدمجبالزوويجدروالحنان،والحبالودادففيهاالزوجين،
عي،شرمسوغدونلهالمشروعحقهاستعمالفيالتعسف
يفلزوجتهالزوجإكراهاإلسالميةالشريعةنهتولذلك

للزوجة،أذىمنعليهايترتبلماالزوجية؛المعاشرة
تهزوجالزوجأجبرإذاالتحريمإلىليصلالنهيويزداد



الخاتمة
سرياألالعنفمعالجةبكفيلالشريعةمقاصداتباعإن-

بينقةالعالطبيعةفيلإلسالمالصحيحالفهمبثخاللمن
ةالعالقفيهللاحدودمراعاةعلىالقائمةوالمرأةالرجل

يمالقمنظومةوتفعيلبالمعروف،والمعـاشرةالزوجية،
–فاهمالت–التواصل).األسرةداخلللعالقاتالمنظمةاإلسالمية

(التوافق

لسنوالمعارضينالمؤيدينبينكبيرةالفجوةتزالال-
ريقففيرىفلسطين،فيالعنفمناألسرةحمايةقانون

العنفحاالتعددالزديادوقت؛أسرعفيسنهضرورة
ذكورالمالقانونمشروعأنآخرفريقيرىبينما.األسري
.االجتماعيةوقيمنالديننامعارض

مناألسرةحمايةقانونومشروعاألردنيالمشرعنص-
عيري،األسرالعنفمنللحمايةمتعددةتدابيرعلىالعنف
اتخاذيتملمماالجرائمهذهمنللحدكافيةغيرأنها

وعلىالجرائمهذهحدوثتمنعوقائيةوتدابيرإجراءات



Terima Kasih
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