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 املرأة ضد العىف ظاهرة

  ملحاربتها التدخل وآليات  املتوارثة الثقافة ثأثيرات بين

 فلسطين دولة   -هابلس/ املفتوحة القدس جامعة جامعة مدير  –الىفسية الصحة أستاذ عواد ذياب يوسف اللرفسور 

 

 امللخص

ا ومضي وجُىعَا وكإةها خُث مً املغؤة يض العىف ْاَغة البدثُت الىعكت َظٍ حؿخعغى  املؿببت العىامل وجبُان ، اهدكاَع

ا ومضي لها  حصخُهُت هاخُت مً الٓاَغة لهظٍ عام بَاع جدضًض حاهب بلى ،  زغيى املجخمعُت بالجىاهب وجإزحراةها جإزَغ

ٌى  املغؤة يض العىف ْاَغة َظٍ في بدثذ التي و حىبُت العغبُت الضعاؾاث مً عضصا ، الىعكت حؿخعغى هما مبرعاةها، وجىاو

. الٓاَغة عاملُت جٓهغ التي

ؼ في العغبي للمجخمع والثلافي الكعبي املىعور صوعى -ؤًًا –الباخث واؾخعغى ٌى هما ْاَغة،اٌ َظٍ حعٍؼ  العىف ؤقياٌ جىاو

اةها املغؤة يض ى. واملجخمع  ؾغة على الؿلبُت واوعياؾاةها ومؿخٍى
ًا
 العىف ْاَغة ملداعبت جضزل آلُاث الباخث اكترح وؤزحرا

 بسانت، واملغؤة بعامت، هـؿه واملىاًَ بل  ؾغة حاهب بلى املسخلـت، بماؾؿاجه املجخمع مً ول بها ٌؿهم بدُث املغؤة يض

. ومدانغةها عليها الخؼلب ؿغم مً ٌعؼػى ماب

 

: املقدمة

اب والعىف، الحغب،ن هثحرة؛ مهُلحاث  زحرة املغخلت في هثرث  و ؤؾبابها بعٌ في ازخلـذ انو ،املؿلحت الجزاعاثو وإلاَع

ه وما إلاوؿاهُت اليىاعر هيو ؤال ،مكترهت هدُجت بلى جلىص ؤثها بال مـاَُمها  طلً بلى وما َاثـُتو هغاَُت، و ؿىض ى، مً جدٍى

 جغاحع بلى ًاصي ما مجخمعه على ؾلبُت بهىعة ٌعىؿها بل وزلاؿخه، وخًاعجه بوؿاهِخه مً زمنها الـغص ًضؿع جبعاث مً

.    البكغ بحن و زالكُت إلاوؿاهُت الجزعت عىضَا جسخـي زُحر وجىمىيى ؿىغيى

 العىف مٓاَغ قُىع بُنها مً التي الخاهلت و ػماث  مغاى مً هبحرا عضصا آلان املجخمعاث بها جمغ التي الخؼحراث ؤؿغػث

ى جؼاًضي العالم اَخمام ؤنبذ وكض. للمجخمع العلُا باللُم الالتزام لًعف هىدُجت والكباب واليؿاء َـاٌ  يض
ًا
 بعض ًىما

ى ههؤ اعخباع على ،بسانت ملغؤةا يض مىه املىحهو بعامت العىف صعاؾت هدى ًىم ى ال ،زالقيؤ ال ؾلىنٌك  خلىقى مباصت مع ًخـمُق

ى ،املسخلـت بمـاَُمها إلاوؿان ماعَر ىٍو خهو إلاوؿان خلىقى ؤَمُتب عالمياٌ الىعي جؼاًض عػم وواؾع عام بكيل ؽُق  خٍغ
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ىحؿّبب كضو .الصخهُت  طلً جغن كضو العالم في اللاثم العىف جـاكم في َاحعلب التي و وياع الجزوح وخاالث الجزاع خاالث ثْت

ى
ًا
ماعؽ حضًضة عىف ؤقياٌ َىعىّ في ؤزغا

ُق
.  املغؤة يض ج

بُعت الؿلُمت الـُغة مع جدىافى الخُحرة الٓىاَغ َظٍ بّنى    ً َو  والكغاجع إلالهُت الخعالُم وعوح جدىافى هما البكغي، الخيٍى

ت، ا مجخمعت إلاوؿان خلىقى ومىازُم بل الؿماٍو  زُهأل إلاوؿان معاملت وفي الحُاة في  نل ؤن بىيىح جاهض باعخباَع

 الخعبحر عً العاحؼون بال بلُه ًلجإ ال الظي الاؾخثىاء ؿهى والعىف اللؿىة ؤما والدؿامذ، والعـى الؿلم مبضؤ َى إلاوؿان،

.  إلاوؿاهُت مً املخجغصًً ؤو الؿلمُت الُبُعُت بالىؾاثل

عض  الخباًً ٌعؼيى ما ؿىثحرا َا،في الؿاثضة  عغاؾو والثلاؿاث املجخمعاث بدؿب قغعي ػحر ؤو قغعُا ؤمغا العىف اعخباع َو

 َظٍ مىاحهت لُاثآ في هىعُت اؿغوق ؤوحض ما ،املجخمعاث بحن اثالثلاؾ في الخباًً بلى املغؤة يض العىف ْاَغة بػاء املىاكف في

(.  2006 الؿغابي،) ْاَغةاٌ

ه املغؤة يض املماعؽ العىف املخدضة  مم حعّغؾ
ّ
ترجب ؽالجً عهبُت بلُه جضؿع عىُف ؿعل ؤّيى بإه  ؤن ًغجح ؤو علُه، ٍو

 طلً في بما وجًُف الىـؿُت، مؤ الجيؿُت مؤ الجؿماهُت الىاخُت مً طلً ؤوان ؾىاء للمغؤة، معاهاة ؤو ؤطي علُه، ًترجب
ت، مً الخعؿـي الحغمان ؤو اللؿغ ؤو اللبُل َظا مً بإؿعاٌ التهضًض  الخانت، ؤو العامت الحُاة في طلً خضر ؾىاء الحٍغ

 مً مهاحمىنى ًغجىبه كض العىف َظا" بإن 1993 عام الهاصع املغؤة يض العىف ؤقياٌ ول ملىاًَت العالمي النإلاع هٍى هما

 ."طاةها الضولت ختى ؤو العاثلت ؤو  ؾغة في ؤعًاء ؤو الجيؿحن هال

 مً مسخلـت مجمىعت عبر وطلً ،اليؿاء يض العىف مياؿدت ؤحل مً العالم في مىدكغة ومىٓماث هثحرة خيىماث وحعمل 

ىًىم عام ول مً هىؿمبر 25 ًىم اجساط على ًىو الظي ممي  كغاعاٌ منها البرامج
ًا
ىعالمي ا

ًا
 [.ليؿاءا يض العىف على لللًاء ا

 نضعي بالعضواهُت ًدؿم ؿعل ؤو ؾلىن َى ؤو واللىة، بالكضة  زظ ٌؿتهضؿها التي الجهت عً الىٓغ بهغؾ ٌعجي العىف بن
ت ؤو ماصًت ؤيغاع بخضار في ًدؿبب ما مخياؿئت ػحر كىة عالكت بَاع في آزغ َغؾ وبزًاع اؾخؼالٌ بهضؾ َغؾ عً  معىٍى

ى ٌكمل العىف نبؾ الخعٍغف َظا وخؿب . هـؿُت ؤو ى والكخمَرى الؿبَّب ى... ؤمىعى مً طلً وػحر والاعخضاء واللخلَرى والًغبَر
ًا
 وػالبا

 .عليها والدؿلِ املغؤة بزًاع ؤحل مً  امغؤة َغؾ مً ختى ؤو هٓام ؤو ماؾؿت ؤو عحل َغؾ مً ًإحي ما

ىان ى خحن آلازٍغً مع اؾخعمالها املمىً  زحرة الخساَب لؼت َى العىف ؤن ٌعخلض مً َو ُّـس  بًهاٌ عً بالعجؼ املغء ًد
ا خغهتها لِكلَّبى ،املغؤة وحىص على ًسُم اوابىؽ العىف َظا مً لُجعل العاصي، الحىاع بىؾاثل نىجه جعلها كاةها،َو  ٍو

 .والخًىع والحؼنى الىأبت مً حىاءًاىؤ حعِل

جض  وؤن واملغؤة، الغحل بحن ؾاويى كض إلاؾالم ؤن ًغون الخللُضي الضًجي الخُاع ؤصحاب ؤن العغبُت املغؤة كًاًا في الباخث ٍو

 ؿاإلؾالم زاَئت، صًيُت جـؿحراث هدُجت ؤو وزلاؿُت، واكخهاصًت احخماعُت ألؾباب اؾخجابت بال َى ما املًُهض املغؤة ويع

.   آزغ ؿىغ ؤو صًً ؤي ٌعُها لم للمغؤة إلاؾالم ؤعُاَا التي إلاوؿاهُت الحلىقى ؤن هما واملغؤة، الغحل بحن املؿاواة اخترام ًاهض

http://ar.wikipedia.org/wiki/1993
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1_%D8%A3%D9%85%D9%85_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/25_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A_%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81_%D8%B6%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81_%D8%B6%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9#cite_note-2
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خسظو ى العىف ًُق
ًا
 مً عضًضة ؾانًأل اليؿاء مً عيهث حعغى بلى ٌكحر الىاكعؾ معُىت؛ ػغاىأل املغؤة إلزًاع وؾُلت ػالبا

ى بؿبب العىف ًَّب تهُق ى ؤو ،العغقي ؤنلهً بؿبب ؤو ،الجيؿُت ٍَى ًَّب َُق ى ؤو والاكخهاصي، الثلافي مؿخىا ًَّب  بؿبب ؤو الـىغي، اهخمااهُق

ىؾ ،املؿلحت الهغاعاث
ًا
ؿخسضم ما هثحرا ى باعخباٍع املغؤة يض العىف ٌُق

ًا
ضٌ ؾالخا  ؤو الُاثـت وايُهاص آصمُتها مً املغؤة ججٍغ

.   (2005 العاصلي،) َابلي جيخمي التي الضولت ؤو الُبلت

 ؤخض اونـه بلى العىف بٓاَغة واللاهىهُت والىـؿُت  واصًمُت الخسههاث مسخلف مً الباخثحن بعٌ اَخمام ؤصي وكض

ى بإهه العىف جهىعى التي  ؿالم عكغاث جدىاوله ما لخُىعة جىبهىا هما ،إلاًظاء ؤقياٌ  عً عضا ،للخهغؾ ؤمثل ؤؾلىبٌك

ـاٌ على الاعخضاء و اؾ،الازخِ و بالحغب، التهضًض  ولهاو ،الجيس ي الاػخهاب خاالث وجؼاًض ،املغؤة يغب و  ؾغة صازل َ 

. اللغنى َظا مً  زحرة الؿىىاث في العىف ْاَغة جـاكم مضي عً حعبر واضحت مٓاَغ

بريى الخُىعاث وعػم
ُق
، املغؤة واكع قهضَا التي الى

ًا
 منها واخضة جخعغى العالم في وؿىة زالر ول بحن مً ػاٌي ال ؤهه بال صولُا

 (60) مً ؤهثر َىان ؤن بط ؛وإلاًظاء الاعخضاء مً ؤزغيى لهىىؾ ؤو ،الجماع على إلاهغاٍ ؤو للًغب خُاةها ؾجيّى في  كل على

غم ؤهثى ملُىنى ىخُق ت الحُاة مً ثْت  على لالػخهاب اليؿىة مً املالًحن وجخعغى بال عام ًمغ ال هما ،مـلىصاث ؿإنبدً  ؾٍغ

 املؿلحت الجماعاث ؤؿغاص ؤو الجىىص ؤو العمل في الؼمالء ؤو العمل ؤعباب ؤو الؼغباء ؤو  نضكاء ؤو  كغباء ؤو زالء  ؤًضي

ى اليؿاء حعض التي
ًا
 الاػخهاب قاع خغبٌا مؼكتها التي الضًملغاَُت اليىوؼى حمهىعٍت ؿـي امللاجلىن، ٌؿتهضؿها عثِؿت ؤَضاؿا

باء ؤن خض بلى ووخكُت مىهجُت بهىعة ًماعؽ وناع الجماعي متن( املهبلي الخضمحر) ًهىـىنى آلان باجىا َ  .  خغب حٍغ

: املرأة ضد العىف ظاهرة مشكلة ثىاوو  ملررات

ى ت حجغ املغؤة حعضُّس ظا وآمً، مؼصَغ ملجخمع جاؾـ ؤن ًمىنها التي وهي  ؾغة، معاصلت في الؼاٍو  عىض الىكىؾ ًخُلب َو

:     آلاجُت املىُللاث بدىم ؾلُمت مجخمعُت بِئت ؿحرجى على والعمل وجدضًاةها مكىالةها

 يغوعة ٌعض ؤنبذ طلً ؤّنى لضعحت إلاوؿان، وخلىقى الضًملغاَُت بلًاًا العالمي الهعُض على ًترهؼ الُىم الاَخمام بن .1
ت املؿحرة في الاهضماج بل ،الخلضم يغوعاث مً ةلّحىمُقى ٍغ  .املعانغة واؾخدلاكاةها بؿماةها للعالم الخٍُى

ٌى املجخمع ؤوؾاٍ في العىف معضالث ػصًاصا بن .2  على للخؼلب ؾبل عً البدث بلى  ؾباب على الترهحز مً الىلاف ًدى
ت املاؾؿاث صازل مً العىف ْاَغة  هـؿها  ؾغة صازل مً بل املضوي املجخمع ماؾؿاث واَخماماث واللاهىهُت التربٍى

 .ؤًًا
 العىف زلاؿت يمنها ومً ،عاملُا ومغؿىيت مدلُا للخلضم معُلا حعخبر التي الثلاؿُت املىعوزاث مً هثحر يؾ الىٓغ بعاصة .3

 وجغبي وجلض املجخمع ههف حكيل ؤثها ؾُما وال املجخمعاث بىاء في ؿاعل صوعى مً املغؤة جلعبه ما حغاء املغؤة يض املىّحه

 .آلازغ الىهف
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 املشكلة هطاق

ش ؤن الخبراء بعٌ ٌعخلض ش ًغجبِ املغؤة يض العىف جاٍع ى واهذ خحن اليؿاء بخاٍع عضُّس
ُق
ىجابع ح

ًا
ى ؤو ا

ًا
ى مليا

ًا
 لعب ؿُما للغحاٌ، زانا

اث ليؿاء وختى للغحاٌ اليؿاء زىىع جىَغـ في صوعا الجىضع  املخدضة الىالًاث مداهم ؤوكـذ م1870 ؾىت في. ؤزٍغ
ىُت ىخم" للؼوج بإن ًىو وان عام بلاهىنى الاعتراؾ  مٍغ

ًا
 خم َىان وان املخدضة اململىت وفي". املسُئت ػوحخه معاكبت في ا

 اللاهىنى َظا بلؼاء جم ،وكض"!ملهامها ؤصااها على الحـاّ" بضعىيى للؼوحت" معخضٌ" حؿماوي ؤطي بلحاق في للؼوج جللُضي
  :آلاجُت الحلاثم املغؤة يض العىف بٓاَغة املخهلت  عكام ْهغثو. م1891 العام

. 2000 العام في واخضة مغة  كل على للًغب حعغيً الـلؿُُيُاث اليؿاء مً% 52* 

. صاثمت بهىعة  عصن في للًغب ًخعغيً اليؿاء مً% 47* 

. ؤػواحهً مً الجؿضي للعىف ًخعغيً ًىُاث مغ اليؿاء مً% 30* 

. اليؿاء مً ؿغوؿا في العىف ضحاًا مً% 95* 

. الهىض في العىف هخاثج مً ضحاًا عكغ ول بحن مً وؿاء 8* 

ى 19 صونى وػؼة الؼغبُت الًـت ؾيان مً% 60* 
ًا
.  والاعخلاٌ والخىكُف َاعصةوالم واللـٓي الجؿضي للتهضًض ًخعغيىنى عاما

ىحيـ ؤو زانت زلاؿت ؤو معُىت ؿئت ًسو ال املغؤة يض العىف ؤن ًضعن خهاءاثإلا لهظٍ املخمعً بن
ًا
ىمدضص ا

ًا
 ٌكمل وبهما  ،ا

ٌى في ؾىاء  املىحىصة الثلاؿاث واؿت ٌى ؾمىث ما ؤو املخلضمت الضو ٌى ؤو الىامُت بالضو . الثالث العالم صو

 خالت في املغؤة ببلاء بلى َاػُا مُال الجماعاث جلً لضي بإن معُىت حماعاث عىض املغؤة َهاصاى( 1993) الخىعي ؿؿغ وكض

ؿخمخع الغحل ًمخلىه قِئا املغؤة ًغون بط حكُا، ا ؤن على ؿُدغنىنى به، َو ا واثىا ولِؿذ الص يء، خالت بلى صاثما ًغصَو  بكٍغ

 .املجغصة املمخلياث مؿخىيى حعلى

 ؤو الُـىلت مغخلت في لإلًظاء والخعّغى الخعلُم، مؿخىيى جضوي :املغؤة يض العىف اكتراؾ بلى صبالـغ جاصي التي  ؾباب مًو

ٌى وحعاَي املغؤة، يض املماعؽ املجزلي العىف مً خاالث قهاصةم  جلّبل بلى جمُل التي والؿلىهُاث ياع، هدى على الىدى

. الجيؿحن بحن املؿاواة وعضم العىف،

 والخًىع الدؿامذ واعخباع له لخلبلها وطلً والايُهاص، العىف ؤهىاع لبعٌ الغثِؿت عىاملاٌ ؤخض هي هـؿها املغؤة حعخبر

ى ؾخمّغىي آلازغ ًجعل ام لظلً، ؿعل عص علُه الؿيىث ؤو
ًا
 عىض ؤهثر الحالت َظٍ جخجلى وكض. الؿلىن َظا في الخماصي في هثحرا

. ابدماًخه ًلىمٌ بلُه جلجإ مً املغؤة ؿلض

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D8%AF_1870
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
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ى ؤةاملغ يض العىف كًُت بّنى ى معلضة كًُت حعضُّس  ًخإزغ خُاة، ججغبت بىنـه الؼواج ؤن وطلً العىامل، مً حملت ؿيها حكترنُق
اث ظا الؼواج، َظا في جىعىـ التي جلً واؿت،  مىعى بمجٍغ  ومغهؼ املغؤة لحلىقى الضًملغاَُت الغابُت صعاؾت جاهضٍ ما َو

.   الؼوج كبل مً جغجىب اليؿاء يض العىف خاالث مً %(60) بلى ؤقاعث التي( 2004)املؼغبُاث لليؿاء والغنض إلاعالم

غ ًمىً ْغؾ ول جدذ ؤهه بلى (Stickley and others,2008) وآزغون ؾدُىلي صعاؾت ؤقاعث وكض  لؼوحاةهم،  ػواج يغب جبًر

 ػوحاةهم، ايغبى كض املـدىنحن الغحاٌ مً%( 29) وؿبخه ما ؤن (Ozcakir and others,2008)وآزغون ؤوػهحر صعاؾت ؤهضث هما

 الجؿضي، للعىف اليؿاء مً%( 47.4) وؿبخه ما ؤن( 2008)املهغيى املغهؼيى وإلاخهاء للخعبئت املغهؼيى الجهاػ صعاؾت وهظلً
 لها ٌؿبب للمغؤة املجزلُت الىاحباث بَماٌ ؤن( 2006)الؿىعي اليؿاجي الاجداص صعاؾت ؤقاعث هما.  الىـس ي للعىف%( 7)و

اث واؿت في  ؾغيى للعىف جخعغى املغؤة ؤن بلى( 2005) نعمغا صعاؾت ؤقاعث هما العىف، . والاكخهاصًت الاحخماعُت املؿخٍى
ا صعاؾت  ؤقاعث ما املؿخهجً الؼٍغب ولعل ت جبلُؽ بلى ًلجإن ما هاصعا اليؿاء بإن (Maria and Linda,2005) ولُىضا ماٍع  الكَغ

 طلً، عً الؼوج مً كبىال  َل جضزالث جللى ال خُث اج ػوى مً يضًَ املىحه العىف عً الاحخماعُت الخضمت مغاهؼ ؤو

 يض للعىف  ػواج اعؾتمم جبحن (Michael and Daniel,2004) وصاهُاٌ مُساثُل صعاؾت بدؿب الؼواج بضاًاث ؤن بلى باإلياؿت
ٌى طلً اكترنى ابط وبسانت الؼوحُت، ؤمىعى كُاصة في الؼوج لضي املُلىبت الخبرة وكلت املىكف ػغابت ًبرع ما ػوحاةهم،  بدهى

 ،((Sandra and others,2004وآزغون ؾاهضعا صعاؾت هخاثج بدؿب للمغؤة الىـؿُت الىاخُت بايُغاب ًلترنى الظي الحمل

.    مان وعضم بالخىؾ ٌكعغنى اليؿاء مً هبحرا كؿما ؤن ؤْهغث التي (Joanna ,1994)حىاها وصعاؾت

خسظ ما وػالبا كحر والىاكع عؾمُت، ؤو شخهُت حماعُت ؤو ؿغصًت ؤػغاى خلُملذ املغؤة إلزًاع وؾُلت العىف ًُق  بلى ٌُق

ى بؿبب العىف مً مدضصة لهىىؾ اليؿاء مً هثرة حعغى ًَّب تهُق ى ؤو والُاثـي العغقي ؤنلهً بؿبب ؤو الجيؿُت ٍَى ًَّب َُق  مؿخىا

ى ؤو والاكخهاصي الثلافي ًَّب ى املؿلحت والهغاعاث الحغوب وزالٌ والؿُاس ي، الـىغيى اهخمااهُق
ًا
ؿخسضم ما هثحرا  يض العىف ٌُق

ى باعخباٍع املغؤة
ًا
ض بهضؾ الحغب في ؾالخا  .بليها جيخمي التي الضولت ؤو الُبلت ؤو الُاثـت وايُهاص آصمُتها مً املغؤة ججٍغ

 بضؤث املغؤة يض العىف مٓاَغ ولعل ،املجخمع في الؿاثضة الثلاؿت بيُت جدضًض في املهمت لغواؿضا ؤخض الكعبي املىعور ٌعضو

ٌى بط إلاهار على الظوىعى بهجاب جـًُل ةكض ي مً ٌى و مجخمعها زلاؿت الـخاة جاهض هما"للمماث البىاث َم"  املثل ًلى " جلى
ٌى و بالغحل عالكتها في املغؤة يض العىف مٓاَغ  مثاٌ حعؼػى هما."ؤَلي حىت ال و حىػي هاع ًزالف و قاوعًَ"  املثل ًلى   َو

 اليؿاء طلً في بما عامت معاملجذ في الىاؽ ًخضاولها التي والخعابحر و مثاٌ كىاٌ  نب . "مٍغ ٌكاوعى بلى مٍغ ابً مٍغ", "
ى حيواٌ نؤهـؿه ٌى: مثل إلاهار يض الخماصي في الحم الظوىعي للمجخمع حعُي بدُث الثلاؿت، َظٍ جإنُل مضي بغػُقىثُق  املغؤة كى

غ عليها صعؿذ ولما لسجاصةا مثل املغؤة) ؤو ،(الحاثِ ْل مً ؤخؿً عحل ْل) الغحل كبل مً يغبها عىض  وال... ؤو( بخجَى
 جبث التي البرامج في املغؤة يض العىف مً ؤهماٍ وجلبل الخمُحز َظا جضعُم في لدؿاَم صوعى مً إلاعالم لىؾاثل ما ًسـى

. ؾلُم ػحر بكيل واؾخؼاللها

 لخضزالث جظعً ًجعلها ما ، ؤةاملغ شخهُت في هبحرة بضعحت ؾلبا جازغ جماعُتالاج املىعزاث بإن الضعاؾاث هخاثج وجاهض

 ؤن املمىً مً التي الؿلبُت الىخاثج مً لخىؿها ؛ػوحها عىف ؤمام الهمذ جلتزم كض  هما حهت، مً  كغباء مً آلازٍغً

 مً الؿُُغة في هؼعخه مع حعاعى ؤو اهتزاع ؿُه ػوحخه ؤكاعب جضزالث ٌعخبر عبما الؼوج ؤن وبسانت الخضزالث، جلً حؿببها
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ُىت -َظٍ والحالت -املغؤة ؿخهبذ زاهُت، حهت ى ؤخالَما ؤمٍغً بحن نغاع َع  صحُت ػحر ؤعغاى الهغاع َظا ًغاؿم كض هما ،مغُّس

ىهىع بىنـه( والخداًل ًمُتوالىم والىظب)
ًا
اث، َظٍ مع الخىُف مً ا  وي ػوحخه مع العىف الؼوج ٌؿخؼل وكذ في الًؼَى

دٓى طوىعجه ًاهض  آلازغ للُغؾ ؿُه ًدؿب ال الظي الىكذ هــ في عمىما، الاحخماعُت والىٓغة بل مىه امللغبحن باخترام ٍو

ضٍ الظي الخهغؾ في الحم حعُُه عىضٍ الاؾخعالثُت الىٓغة ؤن بط  ؾغة، على طلً لخُىعة جلضًغ ؤو اعخباعا(املغؤة)  .  ًٍغ

ى بما املغؤة يض العىف مٓاَغ وجخمدىعى
ًا
ى وؤ ماصًا

ًا
ا : للعىف املاصًت املٓاَغ ؿمً ،(والجيس ي والىـس ي الجؿضي العىف) معىٍى

ت املٓاَغ ومً املالي، الحم مً والحغمان والاػخهاب واللخل والحغقى الًغب  والحِ والُمإهِىت  مً ػُاب: للعىف املعىٍى

ؿخسضم.. والخياؿا بالخىاػنى وإلازالٌ والىُْـت الضوعى عً وإلاكهاء والاعخباع الىغامت مً
ُق
 لخدلُم املخاخت الىؾاثل واؿت وح

ِ والتهضًض والحغمان وإلاؾاءة والخدلحر وإلاَاهت الكخم :خُث مً طلً
ّ
. الجؿضًت والخهـُت وإلاًظاء والدؿل

عض ى حعله ما البكغي، املجخمع صازل الاحخماعي الهغاع مٓاَغ ؤولى مً الجيؿحن بحن الهغاع َو غػُق ْـت ىعضص ًُق
ًا
 الؿماث مً ا

سُتاو الثلاؿُت واللىاعض  ؿغص ول شخهُت مالمذ حكىُل في ابضوعٍ هبحر بكيل حؿهم لتياو احخماعُت، جغهُبت ليل لخاٍع

 العغبي املجخمع وألن. الؿلُت قبخدلي الىـُلت باألؾالُب زلاؿُا ًدكبع وي الهغاع؛ ؤَغاؾ مً معحن َغؾ في ويعهو

 الُغؾ في ؿخبلى املغؤة ؤما. الغحل لهالح الؿلُت وملىماث عىامل معٓم جيىنى ؤن  عجح ؿعلى ؾلُىي، طوىعي مجخمع

ت، الثلاؿت بؿبب خلىكها، معٓم هثحرة ؤخُاها حعغؾ ال ؤثها ختى مؿلىبت، بةعاصة للغحل لخسًع آلازغ،  جيىنى التي الؿلٍُى

 عملُت بعض املغؤة، ؿدؿمذ. بها املـ مً املمىىعت إلالهُت  خيام حكبه ناعمت، ؤزالكُت و احخماعُت كىاعض  ؤهخجذ كض

 عً بالضؿاع جلً مىانغةها مبرعة ْلمه، في الغحل جىانغ ؤثها لضعحت عليها، الؿُُغةب للغحل بعاصي وبكيل الضماغ، ػؿل

عها جغوًٍهاو َاإلزًاع الظوىعٍت الؿلُت ؿغيتها التي املجخمع، كُم . الغحل إلعاصة وجَُى

ى احباثووى خلىقى مً ٌب ًخمخع وما اخترامه، وعضم آلازغ مع الخعامل هُـُت جضويو والجهل الثلاؿُت؛ عىاملاٌ وجلعب
ًا
 صوعا

ى
ًا
ظا. العىف َظا في ؤؾاؾُا ع املغؤة الُغؿحن مً ًيىنى كض الجهل َو

ُق
فوامل ِّ

ّ
 َغؾ، مً واحباةهاو بدلىكها املغؤة ؿجهل لها، ه

. الحضوص وحعضي الخجاوػى بلى ًاصي كض الظي  مغ زان َغؾ مً الحلىقى بهظٍ  آلازغ وحهل

 ،... طلً وػحر الؿيان وػٍاصة الؿىً ومكيلت ماثلخضا ويعف واالػصخام إلاوؿان على العامت الٓغوؾ جًؼِ هما
 ؤيعف َى ؿُمً اهـجاٍع بلى لُاصي العىف  اؾخسضام هدى  ًضؿعه ما الـغص بخباٍ في البِئت حؿببه ما طلً بلى باإلياؿت

(. املغؤة) مىه

ى العىامل جلً ومً
ًا
 واهذ بطا باألزو الؼوححن بحن الىبحر الثلافي والازخالؾ ولألؿغاص، لألؾغ الثلافي املؿخىيى جضوي ؤًًا

ٌى له، ؿعل عصة الؼوج لضي الخىاػنى وعضم الخىجغ ًىلض ما زلاؿُا مؿخىيى  على هي الؼوحت ٌ ؿُداو  باخثا الىلو َظا حعٍى

ا اهخلانها ًمىً التي املىاؾباث عً  العىف ْاَغة ؤن للىٓغ امللـذ ولعل .الًغب ختى ؤو َاهتإلا ؤو بالكخم واؾخهؼاَع

ت مبضؤ ؤؾاؽ على  ػلب في جلىم التي الؼوحُت العالكت بَاع في معٓمها في جدضر املغؤة، يض  ختى ولىً. للـغص الازخُاع خٍغ
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ا الـغص جلؼم كاَغة خضوصا جغؾم التي واملاؾؿاجُت، الثلاؿُت الخضزالث بؿبب هثحرا ؾاملا ًيىنى لً جُاعالار َظا  ؤخُاها مىَغ

غ بخلً الاعخباع بعحن  زظ على ؤهثر . الحُاة قٍغً ازخُاع عىض واملجخمعُت الثلاؿُت َ 

 لضًه حكيل خُث له ضحُت ججعله بط العىف، لضًه جىلض التي هي الـغص عليها ؤول التي العىُـت التربُت ؤؾـ جيىنى كضو
ظا وازلت، وػحر وجااهت يعُـت شخهُت  على ٌؿخلىيى بدُث بالعىف، املؿخلبل في الًعف َظا حبران بلى صيًا ما َو

.  العىف ًىلض العىف ّنىؿة معغوؾ َى وهما املغؤة، وهي مىه يعف 

 املرأة ضد العىف أشكاو

اث زالزت في عؤةالم يض العىف ًلع : هي مؿخٍى

كمل :ألاوو   ٌى ؤو  ؾغة بَاع في ًلع الظي العىف َو ً، ؤَغاؿا لدكمل جمخض كض بل ؿلِ، ًًالؼوج على جلخهغ وال املجز  آزٍغ

 ،ؿيها الخهغؾ مً مىعها وؤ ؤمىالها ومهاصعة  نضكاء، ؤو ؤؾغةها بإؿغاص الاجهاٌ مىعهاو ،والخدلحر الكخاثم: ؤهىعه ومً
ٌى مً مىعهاو ى ؾىاء الجؿضي  طي وهظلً ،علُه الحـاّ ؤو عمل على الحهى ٌٍل ى ًدهل هما ؿعلب ؤم بلى

ًا
 ،ةهضًض مً ػالبا

ابو ،مالخلتو مُاعصةو حيس ي، عخضاءا وؤ  .بَع

ى :الثاوي  كخمل املغؤة، يض عام بكيل املجخمع ًخبىاٍ يالظ العىف َو  قإن مً الخللُل قإثها مً التي  ؿعاٌ حمُع على َو
ـها ؤو املغؤة ابها ؤو جسٍى ى. بَاهتها ؤو بَع : آلاجُت الُغقى ٌكمل َو

. العمل وؤ الضعاؾت ؤماهً ؤو العامت وانالثالم ؤو ععالكا في ؾىاء الجؿضي ؤو اللـٓي الخدغف -1

ٌى التي وامللخُـاث املكاَض -2 . إلاعالم وؾاثل واؿت في الخدغف على جدث التي جلً حيس ي وعاء بلى املغؤة جدى

ا الحيىمُت املهالح في املغؤة على الخًُِم -3  معها عحل انُداب على يمىُا وبحباَع
.  باليؿاء الاججاع -4

 يعؽالم الجيـ -5

مت وهي ،"الكغؾ بجغاثم" املعغوؿت الىغاَُت محغات -6 ى ًغجىبها كخل حٍغ
ًا
  ؾغة لظاث كٍغب ؤو ما ؤؾغة في طهغ عًى ػالبا

 َظا ؤن ًضعىنى زم ومً ة،الحُا في بسُاعاةهً جخعلم ألؾباب املغؤة بلخل الجاوي ًلىم خُث.  ؾغة هــ في بهار ؤو ؤهثى ججاٍ

". العاع ػؿل"لـ ؤو ،"الكغؾ على الحـاّ"لـ وكع اللخل

ى:  ألاخير الثالث ى الحيىماث مداعبخه عً جخؼاض ىو جماعؾه الظي الىىع َو   ؾابلحن،اٌ الىىعحن مً الىثحر على ٌكخمل َو
ٌى في هجض املثاٌ ؾبُل ؿعلى  ؤو العمل في باليؿاء الخدغف مثل اللًاًا بعٌ ؤمام بَالكا ناعمت كىاهحن ػُاب مهغن ةصو

ىان. نيضٍ الخمُحز  مً املغؤة مىع وهظلً. الؼوجي والاػخهاب الىغاَُت حغاثمن الحيىمت عنها جخؼاض ى زغيىؤ اعؤهى َو
 التي املغؤة يض العىف ؤقياٌ ؤهبر مً معحن ملىهب الترقي ؤو للبرملان والترشح الحُاة مجاالث مً مجاٌ ؤي في املكاعهت

. عضًضة خيىماث جماعؾها
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  املرأة ضد العىف لظاهرة السلبية الاوعكاسات

دؿبب ،ٌ واػصَاع املجخمع جُىعى على هبحرة زُىعة له اليُهاصبا املغؤة قعىعى نب    صويوث  زالقي الالتزام بًعف طلً ٍو

ى باملىاَىت، الكعىعى ترجبُق اب عالكت لها َضامت ؾلىهُت ؤهماٍ جبجي طلً على ٍو   مغاى مً هثحر واهدكاع والاهـالث، باإلَع

. والجؿمُت والاحخماعُت الىـؿُت

 في املىعلض املغؤة كًُت ملعالجت الغابع العالمي املاجمغ في املخدضة لألمم العام الؿىغجحر ػالي بُغؽ نغح ؤن ؾبم وكض

ٌى في بلجُيا  الىمى في آزظة مكيلت ؤثها ؾُماوال ملاومتها، ًجب عاملُت كًُت هي املغؤة يض العىف كًُت ؤنب( 1995) ؤًلى

. املؿخمغ

 وهـؿُت حؿضًت بمكاول وؤَـالهم له ًخعّغيىنى مً بنابت بلى الجيس ي العىفو الؼوج كبل مً املماعؽ العىف ًاصي

 .عالُت واكخهاصًت احخماعُت جيالُف جىّبض وبلى والبعُض، مىه اللٍغب ياملض على وزُمت بهجابُت صحُت ومكاول وحيؿُت
ى العىف طان على املترجبت الصحُت آلازاع ملثحلو

ًا
 العًلي اللُـي و لم بًُاٌ وآالم الٓهغ وآالم الهضاع مً ؤلىاها

ت املعضًت والايُغاباث ى الصحُت الحالت وجضَىعى الخدّغن على اللضعة وهلو املعٍى
ًا
سّجل، وكض. عمىما  الحاالث، بعٌ في ٌُق

 .ؾىاء خض على ممُخت وػحر ممُخت بناباث وكىع

 املكاول ْهىعى بلىو ؿُه وباملغغ ػحر الحمل خاالث خضور بلى الجيس ي والعىف الؼوج مً املماعؽ العىف ًاصي ؤن ًمىً

، املىلىلت العضويى وؤهىاع املخعّمضة إلاحهاى خاالثن ،اليؿاثُت الصحُت
ًا
 ًاصي هما.  ًضػ ؿحروؽ عضويى طلً في بما حيؿُا

اصة بلى الحمل ؿترة ؤزىاء في الؼوج كبل مً املماعؽ العىف  الحمل ؿترة جمام كبل والىيع الخللاجي إلاحهاى وكىع اخخماٌ ٍػ

 .املُالص عىض الُـل ػنىو جضويو ىواهسـا

 وايُغاباث الىىم، ومكاول ،الغيىر جلي التي إلاحهاص وايُغاباث الاهخئاب، بلى العىف مً الكىالن َظان ًاصي ؤن ًمىً

 .الاهخداع ومداوالث الاهـعالي، والًُم  ول،

اصي اصة بلى الُـىلت، زىاء في الؾُما الجيس ي، العىف ٍو ٌى املسضعاث انوبصم الخضزحن اخخماٌ ٍػ  ؾلىهُاث واهتهاج والىدى

 ًسو ؿُما) ومماعؾخه الهؼغ في العىف لظلً الخعّغى بحن عالكت جىحض هما. العمغ مً الخلت مغخلت في زُغة حيؿُت
 .الىبر عىض( إلاهار ًسو ؿُما) له ضحُت الىكىع ؤو( الظوىعى

ـاٌ ًىاحه ؤن املغّجح مً  الايُغاباث مً َاثـت الؼوج كبل مً املماعؽ العىف ؿيها ًىدكغ ؤؾغ في وكإوا الظًً َ 

 .خُاةهم مً الخلت مغخلت في له ضحُت الىكىع ؤو العىف طلً اكتراؾ بلى بهم جاصي ؤن ًمىً والعاَـُت الؿلىهُت

 الغّيع وؿُاث معضالث واعجـاع الؼوج كبل مً املماعؽ العىف بحن عالكت وحىص عً  زحرة املغخلت في الىكف جم وللض

ـا  (.الخؼظًت ؾىء وخاالث إلاؾهاٌ ؤمغاى مثل) باألمغاى بنابتهم ومعضالث ٌوَ 

غ ؤوضح كضو ٌى ًىبض العىف ؤن العاملُت الصحت مىٓمت عً ناصع جلٍغ  إلاخهاثُاث حكحر خُث ضخمت، ماصًت زؿاثغ الضو

ٌى جيلف العىف عً جىجم التي إلاناباث ؤن بلى  املعاهاة بلى باإلياؿت ،إلاحمالي املدلي الىاجج مً% 4 عً ًلل ال ما الضو
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غة، والىـؿُت الجؿضًت غ في حاء وكض املٍغ  هدى ؤن العىف ملياؿدت ؿُِىا في علض ماجمغ ازخخام بمىاؾبت نضع الظي الخلٍغ

ى ًمىجىنى شخو ملُىنى 1.6
ًا
ا  وحؿضًت هـؿُت بةناباث آزغون مالًحن ًهاب هما العىف، عً هاحمت بناباث بؿبب ؾىٍى

ى ؤؾترالُا ؿـي ،َاثلت الاؤمى جيلف مسخلـت
ًا
، صوالع ملُىنى 837 عً جلل ال مالُت زؿاثغ الضولت جخىبض مثال

ًا
ا  في ؤما ؾىٍى

ا صوالع ملُاع 94 الخؿاعة ؿخبلؽ املخدضة الىالًاث .  ؾىٍى

ف ضخمت واكخهاصًت احخماعُت جيالُف جىّبض بلى -طهغها ما بلى بياؿت -ًاصي املغؤة يض املماعؽ العىف بّنى
ّ
ى جسل

ًا
 عضًضة آزاعا

  وكُت في املكاعهت وهلو  حغ وؿلضان العمل على اللضعة وعضم العؼلت مً اليؿاء حعاوي ؿلض .كاَبت املجخمع لىع
ً وعضم املىخٓمت

ّ
ى وؤَـالهً بإهـؿهً الاعخىاء مً الخمى

ّ
 .مدضوص بكيل بال

ىعىـ  مً ًيىنىؾ ، الجماعت ؤو الـغص مً ليل املعِص ي املؿخىيى في  ؾغة ؤو الـغص ًىاحهه الظي ياصكخوالا الخلل ٍو

ٌى الهعب  ةالىـم طلً بلى ؤيف. املغؤة على ػًبه ؿُهّبى عىُـا ًيىنى وي آلازغ على جًؼِ التي العِل للمت على الحهى
ا بطاللها عبر وطلً حعىُـها له ًدم لظا املغؤة ٌيٌع مً َى الغحل نأل ملغؤة،ٌ الغحل ًخيلـها التي الاكخهاصًت  مً وجهؼحَر

. ؤوالصَا بعالت ؤو هـؿها بعالت مً جخمىً ال ألثها العىف بهظا املغؤة جلّبل آلازغ الُغؾ ومً. الىاخُت َظٍ

 املرأة ضد العىف ظاهرة ملحاربة التدخل آليات

سُت كغون مىظ ومىدكغة كضًمت ْاَغة املغؤة يض العىف ْاَغة حعض  املغؤة جباع واهذ الجاَلي العهغ فيؾ سحُلت؛ جاٍع
 َظٍ خّلى ًجعل الظي  مغ ًىمىا، بلى املغؤة يض العىـُت املٓاَغ َظٍ جإزحر واؾخمغ خُت، وهي التراب في وجىؤص وحكتري،

ى كهحرة وبـترة آهُا عالحها ؤو الٓاَغة ظا. الخدلُم نعبَر جي خّلى بًجاص ٌؿخىحب َو  َظٍ مدانغة  بؼُت وقامل جضٍع

اصةها صونى الحُلىلت ؤو الٓاَغة ى صوىؤ بلى بهلانها بل ٍػ . ممىً خّضٍل

 العىف بمداعبت الخانت ثالاَخماما جُىعى بدىم بًجابي، جُىعى مً عليها خهل ما وعػم املغؤة يض العىف ْاَغة ّنىب
 يضَا، املىحه للعىف الخىىع جغؿٌ ججعلها التي والؿماث الخهاثو بعٌ اهدؿبذ املثاٌ ؾبُل على املغؤةؾ يضَا؛

.  ؾماثاٌ جلً بهؿابها في ؤؾهم الظي والاحخماعي الضًجي الىعي هدُجت

 املجخمع  ألّنى وطلً العىف، ْاَغة على اللًاء مً اهدكاٍع عػم ٌؿخُع لم للعىف الغؿٌ على اللاثم الىعي َظا بّنى   
ىحؼء بىنـه الـلؿُُجي

ًا
ى ًؼاٌ ما العغبي املجخمع مً ا

ًا
 العىف بإؾباب خاؿل احخماعي وسجل وجلالُض عاصاثب مديىما

 على كاصعة حعلها العامت الحُاة في املغؤة صوعى ؤن عػم املغؤة، يض العىف على اللًاء صعحت مً ؤيعف الظي  مغ ٌ،ومٓاَغ
 املىحهت ثالاعخضاءا نض على الياؿُت اللضعة ًمىدها لم طلً ؤن بال هـؿها، عً والضؿاع يضَا املىحه العىف مىاحهت
ى  مغ وهإن يضَا، ضُق هَر لْت  بىنـه املغؤة على الىاكع العىف َظا في  نل ألّنى عليها، اللًاء ولِـ الاعخضاءاث ىجسـي مىه ًُق

ظا احخماعي جلضم ًىاهبه ؤن ًجب ْاَغة ى الخلضم َو
ًا
 مؿخضًم، حؼُحر لخدلُمو بميان،  َمُت ومً.  البِء ًدؿم ما ػالبا

ًّىب اللُامُقى عاث ؾ ً ؾُاؾاث وويع حكَغ
ّ
ؼ يضَا؛ املماعؽ للخمُحز والخهضي املغؤة؛ خماًت مً جمى  بحن املؿاواة وحعٍؼ

ض على واملؿاعضة ن؛الجيس ي  .العىف مً الثلاؿت ججٍغ
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ٌى وحكحر  طاةها في خلىكها عً الضؿاع جدكغب وي طاةها، كبل مجخمعها مً املغؤة بههاؾ ًيىنى ؤن يغوعة بلى امللترخت الحلى

ً، وطواث  ماعُتالاحذ الىٓغة ؤن بط يضَا، العىف مٓاَغ جخالش ى ؤن ًـترى للمغؤة الاحخماعُت الىٓغة جخؼحر ؿعىضما آلازٍغ

 الظي  مغ الغثِـ، وعهبها املكيلت ؤؾاؽ هي التي الٓاملت الؿلىهُت املماعؾاث ؿيها جىمى زهبت جغبت بمثابت هي الؿِئت

ىو املغؤة يض العىف ْاَغة جداعب املجخمع مؿخىيى على عامت زلاؿت بزاعة ًخُلب
ًا
.   الحُاة قٍغً حاهب مً جدضًضا

، ًىحض، ال
ًا
ى خالُا

ّ
ض جىؿحر مً بّضى وال .العلمُت الىاخُت مً ؿعالُتها زبدذ التي ثالخضزال مً الللُل بال  ؤحل مً املىاعص مً املٍؼ

ؼ  ٍَغم بّنى .امليكإ في خضوتهما صونى الحُلىلت ؤي الجيس ي، والعىف الؼوج كبل مً املماعؽ العىف مً  ولُت الىكاًت حعٍؼ
 زابذ اعخباعو هُان، اط بوؿاها املغؤة وجهبذ املغؤة،ٌ ججا عامتاٌ والغئٍت العللُت جخؼحر ختىو ،بضاًاجه في ػاٌيال العىف معالجت

ٌى ًخم ؤن وكذ ؤي في ًمىً ال  اةمغاع ػوحخه مً الؼوج جىكع عضم ًيبغي ،هـؿه الىكذ وفي له، اخلىقى ٌعخبٍر ماع الؼوج جىاػ

اصة صونى واملت وجىـُظَا خلىكه  .كاَبت ػوحخه خلىقى بهًم امللابل في لُلىم ،هلهان ؤو ٍػ
 خلىكهم ومغاعاة ،بعًهم مع صحُذاٌ الخعامل هُـُت الجضص  ػواج بخعلُم جلىم حياٌ املاؾؿاث بوكاء ؤَمُت جإحي هاٌ مً

بالذ صوعاث جسهُو هظلًو .ػوحخه مع الؼوج حعامل وهُـُت آلازغ، ججاٍ املخباصلت  جلً الجيؿحن؛ بحن املؿاواة على صٍع
ؼ بلى حؿعى التي  حؼُحر بلى جغمي التي وجلً املدلُت؛ املجخمعاث صازل العالكاث على والحـاّ نلالخىا مجالي في املهاعاث حعٍؼ

 .الجيـ بىىع الخانت الثلاؿُت اللىاعض
 املغؤة معغؿت مً بض ال بط العام، املجخمع في مؤ  هثىيى املجخمع في  طلً وانؤ ؾىاء الاحخماعُت الخىعُت جيكُِ مً َىا بض وال

 ؾلب في والؿيىث والتهاونى الدؿامذ وعضم إلاعالم، وؾاثل بلى مٓلىمُتهاو َانىث وبًهاٌ عنها، الضؿاع وهُـُت لحلىكها،

. لىحىصَا ومؿخلل واعي هُان ونىاعت الحلىق، َظٍ

 املجخمع ههف حكيل التي املغؤة وجلضًغ اخترام زلاؿت وكغ عبر ؤًًا، الظوىعي املجخمع في الخىعُت َظٍ وكغ آزغ َغؾ ومً

 املغؤة يض العىف لٓاَغة الجاهبُت واملًاعـاث الحلىكُت باللًاًا الاَخمام بزاعة بن .وجغبُه ؿُه آلازغ الىهف وجلض

 . ةامللّحى الًغوعاث ؤبغػى مً ٌعض جبعاةها مً والخسـُف معها للخعامل الٓاَغة َظٍ على الخؼلب جىاحه التي واملعُلاث

 جغؿع واهذ وبن وخماًتها، خلىكها املغؤة بعُاء مً نجخمً لم الىيعُت اللىاهحن ؤن الخجغبت ؿُه ؤزبدذ الظي الىكذ وفي
ُف مً بض ال ،لهالحها الكعاعاث ا الؿمدت وقغاجعها  صًان جْى َؼ ى وكض املغؤة، خلىقى جإَحر في وحعٍؼ

ّ
 على إلاؾالم خث

ا املغؤة اخترام ٌى كاٌ خُث ، ؤماهت واعخباَع ً معىضن (ؤؾحراث)عىان ؿةثهً اليؿاء في هللا اجلىا(: م) هللا عؾى  ؤزظجمَى

 حبراثُل ماػاٌ): الؿالم علُه وكىله( ؾباملعغوى وهؿىةهً عػكهً علُىم ولهً، هللا بيلمت ؿغوحهً واؾخدللخم هللا بإماهت

(. َالكهً ؾُدّغم ؤهه ْىيذ ختى باليؿاء ًىنُجي

غيى غ على للعمل يغوعة َىان ؤن الباخث ٍو  ؿُما الضولُت ازُمللمى اؾدىاصا الـلؿُُيُت لللىاهحن اللاهىهُت البيُت جٍُى

 العىف ْاَغة ججاٍ املجخمعي الىعي مؿخىيى وعؿع ،املسخهت للجهاث اللىاهحن لهظٍ ملترخاث جلضًم زالٌ مً باملغؤة ًخعلم

ت اللُاصاث مً عضص وجمىحن وصعم وهـؿُا، وكاهىهُا احخماعُا اليؿاء ومؿاهضة صعمو ،املغؤة يض  الـغنت وبعُااهم اليؿٍى

اع بهظا ياػُت بعالمُت خمالث للُاصة . إلَا
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غ الحاحت جخُلب هما  ،واهدكاؿها وجىحيهها العىف خاالث مع الخعامل مجاٌ في كضعاةهم وعؿع اليؿاء مع العاملحن ؤصاء جٍُى
ٌى مخسهو هلاف ؿخذ مً بض ال بل بي صلُل عملو ،بظلً بُاهاث كاعضة بوكاءو العىف كًاًا خى  ًيىنى مخسهو جضٍع

ىبَاع
ًا
ىمغحعي ا

ًا
. وكاهىهُحن واحخماعُحن هـؿُحن ؤزهاثُحن مً املغؤة يض العىف حاٌم في للعاملحن ا

ى
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