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 العنف االســري واثـــره علـى االســرة   
 م.م. ايمان مطشر عاجل البيضاني    م.م. غيداء عبد الزهرة هادي

 جامعت بغداد / كليت اللغاث
  -ملخض :

ظاىرة العنف االسري التي بداءت تشغل بال المجتمع الدولي ومنظمات حقوق االنسان  ال تعني 
مع افراد االسرة بقصد تاديبيم وتوجيييم لما ينفعيم  بالضرورة التعامل بقدر معقول من الشدة

ويساعدىم عمى بناء مستقبميم . ان ظاىرة العنف التي نحن بصددىا االن ىي استعمال القوة 
المفرطة ضد احد افراد االسرة بالقدر الذي يسبب االذى الجسيم او الموت . فالعنف  االسري ال 

وضعية ولم تعرفو تقاليد المجتمعات العربية القائمة عمى تقره الشرائع السماوية وال القوانين ال
 اساس االسر الممتدة التي تربط بين افرادىا المحبة والوئام واالحترام المتبادل غالبا .

ىذا البحث تناول مشكمة العنف االسري كحالة بداءت تفرض نفسيا عمى كافة المعامالت 
كافة المشكالت االنسانية والتعرف عمى حجميا والسموكات االنسانية فيجب ان نعمل عمى دراسة 

واسبابيا والشروع في معالجتيا . يحتوي ىذا البحث عمى مبحثين االول كان نظرة تاريخية عن 
العنف االسري ثم عرفت العنف واالسرة وتحدثت عن العنف ضد االطفال والمراءة وانواع العنف 

عنف االسري في القانون العراقي والعنف بشكل مختصر . اما المبحث الثاني فيو عن جرائم ال
االسري في قانون االحوال الشخصية واضرار العنف واسبابو ودوافعو وفي النياية خرجت بنتائج 

 عدة , وبيذا ارجو ان اكون قد اوفيت البحث حقو واجو ان ينال رضاكم . 
 

Summary : 

               The impact of violence on those who are violent ,the violence 

creates a psychological contract that may develop in to morbidity 

or criminal behavior ,Increase the likelihood that the person who 

has suffered the violence will adopt the same approach . Violence 

on the family causes violence to break down family ties , distrust , 

and a sense of insecurity that the family is the nucleus of society 
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,any threat will be directed towards it through violence The family 

will ultimately lead to the threat of the whole society as a result of 

parents resorting to violence in order to control the behavior of 

their children and stems from the belief in the effectiveness of this  

 المقدمة
تمثل األسرة لإلنسان المأوى الدافئ، والممجأ اآلمن. والعالقة الطبيعية المفترضة بين أركان ىذه 

ب والمودة. وتقع مسؤولية ذلك بالدرجة األولى عمى األسرة )الزوج والزوجة واألوالد( ىي الح
المرأة بحكم التركيبة العاطفية التي خمقيا اهلل تعالى عمييا. ولكي تتمكن الزوجة من القيام بيذا 
فيي تتوقع من الزوج التعاون والتقدير باإلضافة لمعطاء واالحترام المتبادل. ولكن في بعض 

صراع حيث يمجأ أحد أفراد األسرة إلى استخدام القوة المادية األحيان قد تتحول األسرة إلى حمبة 
 والمعنوية استخدامًا غير مشروع إللحاق األذى ضد أفراد آخرين من ىذه األسرة. 

فالعنف األسري ينتج جياًل يعاني من األمراض النفسية كاالكتئاب والقمق واالنطواء وعدم الثقة 
في أغمب األحيان إلى محاوالت االنتحار، باإلضافة في النفس وغيرىا من المشاكل التي تؤدي 

إلى تدني القدرات الذىنية واضطراب المستوى التعميمي لمطفل وعدم قدرتو عمى التواصل مع 
اآلخرين. كما أن الشخص ضحية العنف )الزوجة واألبناء( قد يعاني من العقد النفسية التي قد 

ة كما قد يمارس أيضًا العنف الذي مورس في حقو تتطور وتتفاقم إلى سموكيات عدائية أو إجرامي
مما يؤدي الستمرار الظاىرة. وقد ينتج عن العنف األسري تفكك الروابط األسرية وانعدام الثقة 
بين أفراد األسرة وتالشي اإلحساس باألمان. وألن األسرة ىي أساس المجتمع ومصدر قوتو 

ر تأثيرًا عمى المجتمعات من الحروب واألوبئة فالعنف األسري ييدد كيان المجتمع بأسره وىو أكث
 الصحية ألنو ينخر في أساس المجتمع فييده أو يضعفو

 المبحث االول :
 نظرة تاريخية عن العنف االسري 

تعد مشكمة العنف االسري مشكمة عميقة الجذور فمتاريخ يمتالء بامثمة تزخر بانعدام االنسانيو 
 الطفل ممكا خاصا البويو بال اي حقوق ممزمة عمييم تجاه الطفل فقديما كان يتم اعتبار 
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والتاريخ قديما وحديثا يحتوي عمى العديد من القصص التي تروي ذلك وتعكس اساءة معاممة 
االطفال من المسؤولين عنيم والمنوط منيم المحافظة عمييم وليست قصة الصديق يوسف عميو 

ايجسده القران الكريم اروع تجسيد في السورة  السالم ومافعمو بو اخوتو ببعيد عن االذىان وىو م
التي تحمل اسمو عميو السالم حيث قال جل شانو : )اذ قالو ليوسف واخوه احب الى ابينا 
مناونحن عصبة ان ابانا لفي ضالل مبين . اقتمو يوسف او اطرحوه ارضا يخل لكم وجو ابيكم 

 9,  8وتكونو من بعده قوما صالحين ( يوسف : 
 عز وجل ان يستمر صديقو في االبتالء فيا ىي امراءة العزيز تراوده عن نفسو ويشاء اهلل

فيعصمو اهلل فتكيد لو وتدخمو السجن قال تعالى )وراودتو التي ىو في بيتيا عن نفسو وغمقت 
  32االبواب وقالت ىيت لك قال معاذ اهلل انو ربي احسن مثواي انو ال يفمح الظالمون ( يوسف :

عميو السالم من االيذاء النفسي ايضا بعد اتيام اخوتو لو والخيو بالسرقو قال  ويعاني الصديق
 77تعالى )قالو ان يسرق فقد سرق اخ لو من قبل ( يوسف :

وتستمر معاناة االطفال تاريخيا رغم اختالف االشخاص واالزمان فيا ىو فرعون مصر يامر 
العام الذي يميو ويشاء قدر اهلل ان  بقتل كل طفل ذكر يولد لييود مصر لمدة عام ويتركيم في

يولد الكميم موسى في عام القتل مما جعل امو عميو السالم تمقي بو في اليم ىربا بو من القتل 
فقال تعالى ) واوحينا الى ام موسى ان ارضعيو فاذا خفت عميو فالقيو في اليم وال تخافي وال 

 7:  تحزني انا رادوه اليك وجاعمون من المرسمين ( القصص
وكان العرب قبل نور اليدايو االسالمية يقومون بدفن بناتيم احياء خوفا من الخزي والعار قال 

 (1) 8.9تعالى ) واذا الموءوده سئمت باي ذنب قتمت ( التكوير : 
وينتشر العنف في المجتمعات غير العربية فقد كان يتم تشويو االطفال في عيد الدولو الرومانيو 

 اس ولمتسول والى عيد قريب كان يتم قتل االطفال السباب سياسية الستدرار عطف الن
او دينية او اقتصادية وكان ىناك اعتقاد شائعا ويممك تاثيرا قويا عمى الناس بان اساءة معاممة 
االطفال جسديا يبني شخصيتيم ويقوييا ومما يدعو لالسف ان تمك النظريو كانت سائدة ايضا 

كان ىناك من يرى بان الطالب يحتاج الى الضرب المبرح ليتعمم في العممية التعميمية حيث 
 دروسو ويتقنيا 
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ومن المثير ان االىتمام بظاىرة العنف ضد االطفال يعتبر من االمور الحديثة نسبيا وقد نندىش 
م ,  1871حينما نكتشف ان اول عمل قانوني تم وضعو لحماية االطفال من العنف  كان عام 

المريكية لحماية الحيوانات حينما الحظ الجيران في منطقة ما وجود طفمة من جانب الجمعية ا
صغيرة تعاني من سوء التغذية سمعوىا تصرخ وتبكي عدة مرات حيث تم سجنيا وتعذيبيا جسديا 
من جانب ابوييا بالتبني , وقد نجحت الجمعية حينذاك في الحصول عمى رخصة قانونية لحماية 

م انشئت في انجمترا الجمعية الممكية لمرفق باالطفال ومن  1899ىذة الطفمة . وفي عام 
 الطريف ايضا انيا انشئت بعد جمعية الرفق بالحيوان وقداىتمت االتفاقيات الدولية بحقوق الطفل

اىتماما غير عادي باعتباره الطرف الضعيف الذي اليستطيع مواجية الحياة بمفرده ويسيل 
ىي اول وثيقة دولية تعترف لمطفل  1921قة جنيف عام استغاللو ماديا ومعنويا فكانت وثي

بمجموعة من الحقوق مما يدعو لالطمئنان ظيور االىتمام بظاىرة العنف ضد االطفال في 
 (3السنوات االخيرة من خالل وسائل االعالم  )

: ىنالك مشكمة في تعريف موحد لمعنف االسري , والكثير من االشياء في  تعريف العنف االسري
تنا ال نجد ليا تعريفا عمى وجو الدقة رغم ذلك نتعامل معيا . ىناك من يعني بالعنف االسري حيا

عمى اساس انو اساءة معاممة الحد افراد العائمة . واخرون يعرفون العنف السري بانو ) اعتداء 
جسدي اليقع بالصدفة , وينتج من عمل او امتناع من جانب االباء او اولياء االمور ( ولكن 

. ذا التعريف يعتمد عمى االذى الجسدي , وان الفاعل يعتمد عمى احد الوالدين او ولي االمر ى
(i3( العنف في المغة ىو )ىو الخرق باالمر وقمة الرفق بو , وىو ضد الرفق , ويقال 
 

 ففي الخير من الرفق في ما وكل والمشقة، الشدة وىو أمره، في رفيقا (. يكن لم إذا تعنيفا،ً  عنفو :

 (2) .الشر من العنف
 ُعّرف وقد مشروع غير استخداما بآخر األذى إللحاق المعنوية أو المادية القوة استخدام :ىو والعنف

 :بأن الفمسفي المعجم في فجاء مشابيا،ً  تعريفا المعاصرة اإلنسانية العموم بعض في العنف

 شديد فعل فكل عنف،بال المتصف ىو والعنيف والقسوة، لمشدة ومرادف لمرفق، مضاد العنف"

 طبيعة الشيء ويكون مفروضا عميو من خارج فيو بمعنى ما فعل عنيف  يخالف
 تعريف بالعنف  
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يعتبر العنف بانو نمط من انماط السموك يتضمن ايذاء االخرين ويكون مصحوبا بانفعاالت و 
او ىو كل فعل او تيديد بو يتضمن استخدام القوة بيدف الحاق االذى و الضرر بالنفس 

االخرين و بممتمكاتيم و يقصد بالعنف االسري ) االفعال التي يقوم بيا احد اعضاء االسرة 
تعتبر ظاىرة العنف العائمي او ة معنويا او كمييما بأحد افراد االسر   ويمحق ضررا ماديا او

 قدم االنسان الذي ارتبط ومااالسري من الظواىر القديمة في المجتمعات االنسانية فيي قديمة 
فيو يؤثر و بو يتأثر اال ان مظاىره و اشكالو   بروابط اجتماعية مع الوسط الذي  زال يرتبط

تطورت وتنوعت منيا العنف االسري ضد المرأة و العنف ضد االطفال و العنف ضد المسنين 
البد من التعريف بمفيوم االسرة و التعريف بالعنف االسري    ولغرض التعريف بالعنف االسري

 ي فرعين الفرع االول لتحديد مفيوم االسرة والفرع الثاني لمتعريف بالعنف االسريو ذلك ف
 و اركانيا  التعريف باألسرة

االسرة ىي المؤسسة االجتماعية التي تنشا من اقتران رجل با مراءة بعقد يرمي الى انشاء المبنة 
ت المادة الثالثة من قانون التي تساىم في بناء المجتمع ولم يعرف القانون العراقي االسرة و عرف

انشاء الحياة   االحوال الشخصية العراقي الزواج بانو عقد بين رجل و امراءة تحل لو شرعا غايتو
 من القانون المدني 28و في المادة   الزوجية المشتركة و النسل

اي من الزوجين ويمكن تعريف االسرة بانيا مجوعة من االشخاص الطبيعيين توجد بينيم 
  الزوجية والقرابة الى الدرجة الرابعة ومن تم ضمة الى افراد العائمة وفق القانون  رابطة

 العنف االسري ضد االطفال 
العنف األسري ضد األطفال ىو كل تصرف سيئ أو اعتداء عمى األطفال، سواء جسدي مثل 

أحد  الضرب، أو جنسي، أو حتى اعتداء نفسي مثل سوء المعاممة، واإلىمال، وتحدث من قبل
أفراد األسرة سواء األب أو األم أو اإلخوة أو األخوات، وُتسّبب لمطفل األذى النفسي والجسدي 

والمعنوي. أسباب العنف األسري لمعنف األسري أسباب متعددة قد تكون واضحة، وقد تكون غير 
واضحة وال تشكل مبررًا لمعنف، ومن ىذه األسباب: قد تكون الخالفات الزوجية من أسباب 

العنف ضد األطفال. قمة الوعي لدى اآلباء واألميات حول طرق التعامل مع األطفال. المشاكل 
االقتصادية والمادية وزيادة حاالت البطالة في المجتمع. تعاطي المخدرات أو الكحول من قبل 

  أحد الوالدين، ويزداد األذى بازدياد درجة اإلدمان. الغيرة
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 العنف ضد المراءة :
مح العنف ضد المرأة عادة لمداللة عمى مختمف أنواع العنف الذي تتعّرض لو ُيستعمل مصط

المرأة حول العالم، حيث صار بعض أنواع العنف حصرًا عمى النساء دون الرجال؛ ذلك أّن 
المرأة وبسبب الموروث الثقافي لبعض الشعوب صارت الحمقة األضعف في المجتمع، كما أّنيا 

قيق األغراض السّيئة لضعيفي النفوس من أجل زيادة األرباح صارت أيضًا مطّية سيمة لتح
المادية بطرق غير مشروعة، ومن ىنا فإنو يمكن القول إّن البعض يعتقد أّن المجتمعات المتأخرة 

ىي التي تكثر فييا حاالت اضطياد المرأة، غير أّن الواقع يشير إلى أن اضطيادىا قائم 
كثرىا تطّورًا ورقيًا، غير أن اضطيادىا ىناك يكون تحت وموجود في كافة المجتمعات حتى في أ

 ( 1مسّميات أخرى تخفي تحت بريقيا جرائم وجرائم. )
 الضرب وااليذاء : يمارس ىذا العنف عادة من قبل الشريك إلرغام شريكتو عمى القيام -

  الضرب واإليذاء: ببعض األمور رغمًا عنيا، إذ تكثر مثل ىذه الحاالت في المجتمعات
ذكورّية، التي ُينظر فييا لمذكر عمى أّنو الكائن المسيطر واألوحد الذي يستحق التبجيل ال

 واالحترام. 

  األذى الجنسي: يتضمن ىذا النوع من أنواع االعتداء حاالت التحرش واالغتصاب
بشكل رئيسي، إذ تكثر ىذه المشكالت بين األفراد الذين ينظرون إلى المرأة عمى أنيا 

شيواتيم وغرائزىم، فال يرعون فييا إالاً وال ذمة، وفي ىذا الصدد فإنو وسيمة إلشباع 
ُيعتقد أنو كمما ازداد تطّور الدولة أو الشعب قمت ىذه الجرائم، غير أن الواقع يشير إلى 

عكس ذلك، فمو نظرنا إلى حجم األعمال التي يتم من خالليا استغالل جسد المرأة 
فية والمتقدمة، فصناعة األفالم اإلباحية، ونوادي لوجدناىا تكثر في المجتمعات المر 

التعري، والبيوت الخميعة، والمجالت اإلباحية، وغيرىا، كل ىذه من األعمال التي 
 تمارس ىناك ودون رقيب أو حسيب، فقط ألنيا تجمب ألصحابيا أموااًل طائمة. 

 ر الضحايا االعتداءات أثناء الحروب: بسبب كثرة الحروب في العصر الحديث فقد كث
الذين فقدوا حريتيم وكرامتيم، ولعلا نصيب األسد من األضرار الناتجة عن الصراعات 
السياسية كان من نصيب النساء، فبين نساء تعرضن ألبشع أنواع االستغالل، وبين 
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نساء فقدن أرواحين، وبين نساء فقدن عائالتين، نتج لدينا جيل من النساء المواتي 
وأضرار ال حصر ليا، مما أوجع المجتمعات بفقدىا عنصرًا يعانين من اضطرابات 
 ومنيا الممموس، المادي منيا العنف، من عديدة وأشكالٌ اشكال  رئيسيًا، ومكونًا أساسيًا.

الجسد ويترك اثارا عمى النفس  . وفيما يمي  عمى واضحا أثراً  يترك ال الذي المعنوي
 انواع العنف بشكل مختصر :تستعرض 

 ي :العنف النفس -1

 اإليذاء عميو أطمق من فيناك العنف، من النوع ىذا مفيوم حول التسميات اختمفت لقد

او النفسية المعاممة إساءة عميو أطمق وآخر العاطفي، العنف عميو أطمق ومن النفسي،
 ( 5)اساءة المعاممة العاطفية 

ii 
 النفسي العنف أن ىنا اإلشارة وتجدر .النفسي العنف عميو سنطمق دراستنا في نحن بينما

 يتضمن

 ال أو واقعية، غير بأشياء القيام الطفل إجبار أو بالمفظ، اإليذاء أو التخويف، أو التيديد،
 تكون أن بدون ولعواطفو لنفسيةالمعناف مؤذ فعل أي" بأنو النفس عمماء عرفو وقد تناسب

 ولعواطفو فلنفسيةالمعنا  مؤذ فعل أي" بأنو النفس عمماء عرفو وقد جسدية، آثار أية لو

, لكنو يترك االالم في نفس الطفل قد تكون اكثر اثرا جسدية آثار أية لو تكون أن بدون
 خاصة في حال استمرارىا ويزعزع ثقتو في نفسو في المستقبل .

 بدني أذى أو إصابة إلحاق عنو ينتج فعل أي" ىو العنف الجسدي : وتعريفو -3

  ِقبل من األسرة أفراد ألحد متعمد بشكل

 كانت ميما لمعنف، تعرضو نتيجة ويضره الجسد يؤذي قد ما كل" :ىو وأيضا ،) 41 ("آخر فرد

 باختالف يختمف قد الجسدي لمعنف تعريف أي أن اإلشارة وتجدر .) 42 ("الضرر درجة

     المقبولة العقاب أساليب إلى المجتمعات تمك نظرة وكيفما المجتمعات،

 طريقة وأي والحرق، والعض، المكم، مثل لمجسد تسيء يالت بالسموكيات الجسدي العنف ويتمثل
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 جسد إصابة أو اإليذاء إلى األمر ولي أو األم أو األب يقصد ال وقد الطفل، جسد تؤذي أخرى

 مناسب غير فكالىما البدني، والعقاب التأديب في المبالغة خالل من اإلصابة تكون قد ولكن الطفل،

 لعمر

 لفترة يبقى المعاممة سوء عن االنفعالي األذى أن عنو ويتغاضى يعممو وأ اآلباء يعممو ال وما .الطفل
 في القوة استخدام يرتبط ما وغالباطويمة 

  ليما الثقافي والمستوى الوالدين وشخصية لألسرة االجتماعي بالمستوى الجسدي العنف (.

 أو قسري إتصال يأ بأن عام بشكل لمطفل "الجنسي اإليذاء" الجنسي العنف يعّرفالعنف الجنسي:  -2

ا ؛وذلك بغرض تحقيق االشباع سن منو أكبر شخص خالل من طفل، مع  متالعب أو حيمي
الجنسي لمشخص االكبر سنا وىو ايضا االستغالل الجنسي الفعمي او المحتمل لمطفل او 

 المراىق 
ذا  تنتيي فبالقتل االغتصاب، من أفظع وال يوجدأبشع ال أنو فأعتقد العنف، أنواع أبشع من القتل عد وا 

 حياة الضحية بعد ان يتجرع االالم والمعاناة 

لفترة محدوده , اما في االغتصاب فتالزميا النفسية، اآلالم الضحية فتتجرع محدودة لفترة
 ش تعي أن ليااالضطرابات االنفعالية ماقدر 

 من لالطف حرمان في ويتجسد األسري العنف أشكال من وىوالعنف االقتصادي واالجتماعي :  .

و  ة وىمية خاصة لدى الفتيات وفي اطفال الرعاية االسريةأخالقي أسباب تحت التعميم، في حقو
ىناك شكل اخر يتجسد في دفع الطفل في العمل خارج المنزل دون مراعاة المرحمة العمرية 

 المبحث الثانيلمطفل                      

 جرائم العنف االسري في القانون العراقي 
الدولة عمى كيانيا و قيميا الدينية واالخالقية والوطنية و تكفل الدولة حماية االمومة تحافظ 

والطفولة والشيخوخة وترعى النشىء والشباب وتوفر ليم الظروف المناسبة لتنمية ممكاتيم و 
قدراتيم و لألوالد حق عمى والدييم في التربية والرعاية والتعميم ولموالدين حق عمى اوالدىم في 

الحترام والرعاية والسيما في حاالت العوز والعجز والشيخوخة ويحظر االستغالل االقتصادي ا
كافو وتتخذ الدولة االجراء الكفيل بحمايتيم و تمنع كل اشكال العنف والتعسف   لألطفال بصوره

في االسرة والمدرسة والمجتمع وان القوانين العراقية لم تنص صراحة عمى اصطالح جرائم العنف 
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 القوة استخدام يرتبط ما وغالباعمى  1999لسنة  111االسري ونص قانون العقوبات العراقي رقم 

  في

الجرائم ليما الثقافي والمستوى الوالدين وشخصية لألسرة االجتماعي بالمستوى الجسدي العنف (.
ريض ( و تتعمق بجرائم الزنا وعقد الزوج الباطل و تح283_ 279التي تمس االسرة في المواد)

اما الجرائم المتعمقة بالبنوة ورعاية القاصر وتعريض الصغار والعجزة لمخطر   الزوجة عمى الزنا
من قانون العقوبات بالحبس  281( حيث عاقبت المادة 285_281وىجر العائمة في المواد )

را من ابعد طفال حديث العيد بالوالدة عمن ليم سمطة شرعية او أخفاه او ابدلو باخر اونسبة زو 
بالحبس كل من كان متكفال بطفل وطمبو منو منو من لو حق طمبو  283الى غير والدتو والمادة 

بناءا عمى قرار او حكم صادر عن جية القضاء بشان حضانتو او حفظة و لم يسممو اليو 
 (9)ويسري ىذا الحكم ولو كان المتكفل لمطفل احد الوالدين او الجدين 

الوالدين او الجدين اخذ بنفسو او بواسطة غيره ولده الصغير ممن  ويعاقب بالعقوبة ذاتيا اي من
عمى عقوبة  282حكم لو بحضانتو او حفظة ولوكان ذلك بغير حيمة او اكراه ونصت المادة 

الحبس مدة ال تزيد عمى ثالث سنوات او بغرامة من عرض لمخطر سواء بنفسو او بواسطة غيره 
او شخصا عاجزا عن حمايو نفسو بسبب حالتو شخصا لم يبمغ الخامسة عشرة من عمره 

بطريق ترك الطفل او العاجز   العقوبة الحبس اذا وقعت  الصحية او النفسية او العقمية وتكون
 في مكان خال من الناس او وقعت من قبل احد من اصول المجنى عميو 

 1 لسنة 188العنف االسري في قانون االحوال الشخصية رقم 
من القوانين التي وفرت الضمانات  1959لسنة  188الحوال الشخصية رقم يعتبر قانون ا 959

 لمزوجة و االطفال حيث تضمن الكثير من الحقوق والضمانات ومنيا ما نصت عمية  االسرية
( من قانون االحوال الشخصية حيث نصت ان لكل من الزوجين طمب التفريق اذا 13المادة )

   أوالدىما ضررا يتعذر معو استمرار الحياة الزوجية((اضر احد الزوجين بالزوج االخر او ب
حيث ان اعتداء الزوج عمى زوجتو بالضرب المبرح يعتبر ضررا جسيما يبيح لمزوجة التفرق 
 القضائي ذلك الن الضرب المبرح الذي ينجم عنو اضرار جسيمة يخرج عن حق الزوج في

 يتعذر معو استمرار حياتيا الزوجية تأديب زوجتو المقرر شرعا و قانونا ويشكل ضررا جسيما 
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iiiمع زوجيا وىذا ما اتجيت اليو محكمة التمييز االتحادية في قراراتيا ذلك الن الحياة الزوجية 
تصبح مع الضرر بالءا و جحيما السيما مع كون ىذا الضرر قد ال يقتصر اثره عمى الزوجين 

 نون االحوال الشخصية النيوةبل يتعداىما الى االوالد واالقرباء والمجتمع كما منع قا
العشائرية و منع الزواج وحيث ان المتزوجين من صغار السن بحاجة الى حماية خاصة لمنع 

استغالليم و لدفع الضرر عنيم فقد التفت المشرع العراقي الى ذلك فنص عمى ان لكل من 
دون   امنة عشرةالزوجين طمب التفريق اذا كان عقد الزواج قد تم قبل اكمال احد الزوجين الث

  موافقة القاضي كما تضمن عدة حقوق لمزوجة ومنيا التعويض عن الطالق التعسفي ونفقة
العدة والمير المؤجل واالثاث الزوجية باالضافة الى نفقة االطفال المستمرة والنفقة الماضية 

  ة في الميراث حيث يمارسوالمستمرة لمزوجة كما ضمن قانون االحوال الشخصية حق المرأ
العنف بحق المرأة لمتنازل عن حصتيا في االرث ال شقائيا وتحرم منو المرأة تحت ضغط االىل 

العنف بحقيا  والعادات االجتماعية والتقاليد حيث تجبر لمتنازل خوفا من بطش االشقاء وممارسة
امنة عشرة من العمر اشترط تمام الث 1959لسنة  188كما ان قانون االحوال الشخصية رقم 

إلتمام عقد الزواج ولم يجيز الزواج االفي حالة الضرورة القصوى خمسة عشر سنة من العمر 
واشترط توفر المصمحة المشروعة واالقتدار المالي في حالة استحصال االذن لمزواج من زوجة 

 قاصر و اموالوثانية كما حدد القانون شروطا لموصاية و الوالية و القيمومة لممحافظة عمى ال
ظاىرة سمبية  ال شك بان العنف االسري  جرائم العنف االسري في القانون العراقيلمن اكمل .  

مخالفة لمبادئ الشرائع السماوية والقوانين الوضعية ولكون االسرة اساس المجتمع ومن اجل 
ستقرارىا ومنع العنف االجراءات القانونية لسالمتيا وا.واتخاذ  حمايتيا من التفكك و حماية افرادىا

دفعت   بحث الحمول االصالحية و العالجية بعد و قوعة االسري بالطرق الوقائية قبل وقوعو و
قوانين لمحماية من العنف االسري نتناول جرائم العنف االسري في القانون   الدول الى اصدار

لسنة 111رقم   لعراقيالعراقي في فرعين الفرع االول جرائم العنف االسري في قانون العقوبات ا
لسنة  188وفي الفرع الثاني حماية االسرة في قانون االحوال الشخصية رقم  المعدل 1999
ممن ىو مكمف بحفظة او رعايتو فاذا نشا عن ذلك عاىة بالمجني عميو او موتو دون  1959

و الى ان يكون الجاني قاصدا ذلك عوقب بالعقوبة المقررة لجريمة الضرب المفضي الى عاىة ا
 الموت بحسب االحوال و يعاقب بالعقوبة ذاتيا اذا كان التعريض لمخطر الصغير او العاجز
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مع التزام الجاني قانونا او اتفاقا او   عمدا عن التغذية او العناية التي يقتضييا حالتو مع التزام
 281ة عرفا بتقديميا وبخصوص العنف االقتصادي االمتناع عن تسديد النفقة فقد نصت الماد

 عمى من صدر عمية حكم قضائي واجب النفاذ بأداء نفقة لزوجتو او احد من اصولو او فروعو
او ألي شخص اخر او بأدائو اجرة حضانة او رضاعة او سكن وامتنع عن االداء مع قدرتو 

عمى ذلك خالل الشير التالي ألخباره بالتنفيذ يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عمى سنة 
اشير  من قانون العقوبات نصت عمى الحبس مدة ال تزيد عمى ستة 293مادة وفي ال  وبغرامة

من اغرى شخص عمى التسول اذا كان الجاني وليا او وصيا او مكمفا برعاية او مالحظة ذلك 
الشخص كما ان بعض المواد اعتبرت ارتكاب الجريمة اذا كان المجنى عميو من اصول الجاني 

لسنة  8كردستان رقم  قانون مناىضة العنف االسري في اقميم /د وفي139و  111ومنيا المادة 
3311 

اورد القانون امثمة عمى جرائم العنف االسري حيث يحظر عمى اي شخص يرتبط بعالقة اسرية 
 (7)ان يرتكب عنفا اسريا و منيا العنف البدني و الجنسي والنفسي في اطار االسرة 

والطالق باالكراه و قطع  و التزويج بدال من الديةو منيا االكراه في الزواج وتزويج الصغار 
و االجبار عمى  وختان االناث  اكراه الزوج لمزوجة عمى ممارسة البغاء والدعارة صمو االرحام

ترك الوظيفة و اجبار االطفال عمى العمل و التسول وترك الدراسة و االجياض اثر العنف 
 ( 8) االسري و ضرب افراد االسرة و االطفال

 رار العنف عمى الفرد نفسو :اض
عدم الشعور بتقدير الذات، والتعّرض لمخطر، والتعثرات الحياتية واالجتماعية، اإلصابة بالقمق 

واالكتئاب. أضراره عمى المجتمع: ضعف المجتمع، وزيادة الجرائم. العنف ضد األطفال األطفال 
وعدم مقدرتيم عمى الدفاع عن ىم من أكثر الطبقات المعرضة لمتعنيف واألذى، نظرًا لضعفيم 

أنفسيم ومن أشكال العنف المتعّددة عمى األطفال ما يمي: تعرضيم لمعنف المنزلي، سواء كان 
جسديًا أو نفسيًا، بحيث يتعّرض الكثير من األطفال لمعنف من قبل الكبار في أسرتيم مثل 

ل ضربيم أو محادثتيم تعّرضيم لمضرب أو الشتم أو العقاب. تعّرضيم لمعنف المدرسي، من خال
بقسوة. ترك الدراسة والتوّجو لسوق العمل، حيث إّن ىذا سيحّمميم الكثير من المشاق 

 وتركيم لمدراسة  والمسؤوليات قبل األوان، وبالرغم من أّن جسدىم الضعيف ال يقوى عمى العمل
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ض لمعنف في التعر  يحطم آماليم ومستقبميم ويمنعيم من أن يكونوا مثقفين وميمين بالمجتمع 
 ، وىذا قد يسّبب توّجو الطفل لمجريمة. تعّرض األطفال لالعتداءات الجنسية المختمفة،الشارع 

كالتحرشات واالغتصاب وجرائم الشرف. تعّرض األطفال ذوي االحتياجات الخاصة لمعنف من 
م الرعاية قبل األسرة أو المجتمع من خالل تعنيفيم لفظيًا أو جسديًا، وعدم االىتمام بيم وتقدي

  الالزمة ليم
 لمعنف اسباب ممكن ان نمخصيا :

 ضعف الوازع الديني واألخالقي وسوء الفيم. -
 سوء التربية والنشأة في بيئة عنيفة في تعامميا. -
 (9غياب ثقافة الحوار والتشاور داخل األسرة. ) -
وية والتعميمية سوء االختيار وعدم االنسجام بين الزوجين في مختمف جوانب الحياة الترب -

 واالجتماعية والفكرية والبيئية .
 (13ظروف المعيشة الصعبة كالفقر والبطالة. ؟) -

 وصف العالقة الطبيعية المفترضة بين أركان ىذه األسرة :
ن كان مشتركًا بين كل أفراد العائمة إال أن مسؤولية ىذا   - 1 الحب والمودة: إن ىذا النيج وا 

ى عمى المرأة، فيي بحكم التركيبة العاطفية ُتعد العضو األسري األكثر األمر تقع بالدرجة األول
 قدرة عمى شحن الجو العائمي بالحب والمودة.

التعاون: وىذا التعاون يشمل شؤون الحياة المختمفة، وتدبير أمور البيت، وىذا الجانب   - 3
 يتطمب تضحية وعطاء أكثر من جانب الزوج.

 رام أعضاء األسرة لبعضيم بعضا.االحترام المتبادل: احت - 2
اّل فيي غير ممزمة.  إن ما تقوم بو المرأة من الواجبات المنزلية ىو تبرع بنفس راضية ال غير، وا 

ن كان البعض يرقى بيذه الوظائف التي تقدميا المرأة إلى مستوى الواجب الذي يعبر عنو  وا 
 أن ىذه األموربالواجب األخالقي الذي تفرضو األخالق. فإذا َعرف الزوج ب

المنزلية التي تتبرع بيا الزوجة لم تكن من صميم واجبيا، بل تكون المرأة محسنة في ذلك، حيث 
 إن اإلحسان ىو التقديم من دون طمب، فماذا يترتب عمى الزوج إزاء ىذه الزوجة الُمحسنة؟

 مسؤولية الزوج تجاه زوجتو:
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 والدىما في حياتيم اليومية ويخدم تطمعاتيم. ِاحترام آرائيا والتحاور معيا في كل ما ييم أ - 1
أن يكون حسُن الخمق في تعاممو معيا رفيقا بيا، ويعمل أن يستميل قمبيا بالييئة الحسنة  - 3

 والتواصل الدافئ.
 أن يوسع عمييا ماديا ومعنويا. - 2

ألنيا مسؤولية الزوجة في التعامل مع األبناء وركزنا في ىذا الجانب عمى مسؤولية الزوجة 
 الجانب الذي يتعامل مع األبناء أكثر من الزوج:

تزيين السموك الحسن لألوالد وتوجيو أنظارىم بالوسائل المتاحة لدييا إلى ُحسن انتياج ذلك  - 1
 (11السموك، ونتائج ذلك السموك وآثاره عمييم اجتماعيًا ونفسيًا.)

أمكنيا ذلك عن ىذا السموك، تقبيح السموك الخاطئ والمنحرف ليم، وصرف أنظارىم ما  - 3
 واطالعيم عمى اآلثار السيئة، والعواقب الوخيمة التي يمكن أن تترتب عمى السموك المنحرف 

رشادىن لالقتداء بالنساء الخالدات، وتحذيرىن من تقميد  - 2 تربية البنات عمى العفة والطيارة، وا 
 المستيترات.

يل األوالد ذلك الذي يقود إلى ضعف شخصية االعتدال في العاطفة وعدم اإلسراف في تدل - 1
 األوالد، وعدم ارتقائيا إلى المرحمة التي يتحممون فييا المسؤوليات.

توجيو أنظار األوالد إلى المكانة التي يحتميا األب في األسرة، وما يجب عمييم من االحترام  - 5
ك كي يتمكن األب من أداء تجاىو، واالقتداء بو عمى فرض كونو رجاًل ُيستحق االقتداء بو، وذل
صالح المظاىر الخاطئة في سموكياتيم.  دوره في توجيو األوالد، وا 

ألنو قد يخمق فجوة بينيما تقود إلى  -وخاصة أمام األوالد -تجنب االصطدام بالزوج  - 9
 اضطراب الطفل وخوفو وقمقو.

د يبدر منيم من وجوب اطالع األب عمى المظاىر المنحرفة في سموك األوالد، أو ما ق - 7
 األخطاء التي تنذر باالنحراف وعدم االنسياق مع العاطفة والخوف من ردة فعل األب.

بعادىم عن مغريات الشارع،  -  8 حماية األوالد من االنخراط في صداقات غير سميمة، وا 
 ووسائل األعالم المضممة، والبرامج المنحرفة.

 تجاه األوالد: -األب-مسؤولية الزوج 
 رة ان يتوافق معيا فكريًا وسموكيًا وتربويًا وبيئيًا وعقائديًا.ضرو  - 1
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تييئة الظروف المعيشية المناسبة التي تمكنو من اإلنفاق عمى أسرتو وتأمين الحد المقبول  - 3
 من الرخاء والعيش بيناء. 

 حسن اختيار االسم وىو من حق الولد عمى أبيو. - 2
التربية الصحيحة، ويييئيم التييئة السميمة ليكونوا أبناء أن يحسن تعميم األوالد وتربيتيم  - 1

 قادرين عمى أخذ دورىم في بناء الوطن وخدمة المجتمع.
 ـ أن يتواصل معيم بمغة المحبة فيبتعد عن توجيو عبارات التجريح التي تسبب اإلحباط. 5
 (13ـ أن يحترم آراءىم ويشعرىم بوجودىم أعضاء فاعمين في أسرتيم.) 9

ذا نقول التربية الصحيحة ىي أن نصادق أوالدنا ونرى بعيونيم ونسمع بآذانيم ونحس وعمى ى
 بما يشعرون بو حتى يكونوا أكثر قربًا منا .

 من ىم األكثر تعرضًا لمعنف األسري:
تُبين جميع الدراسات التي تجرييا الدول العربية عمى ظاىرة العنف األسري في مجتمعاتيا أن 

 ولى وأن الزوج بالتالي ىو المعتدي األول.الزوجة ىي الضحية األ
 يأتي بعدىا في الترتيب األبناء والبنات كضحايا إّما لألب أو لألخ األكبر أو العم.

 % يكون مصدر العنف األسري رجل. 99  فبنسبة
 مسببات العنف األسري:

تشارًا ىو تعاطي أثبتت الدراسات عمى مستوى العالم الغربي والعربي أن ابرز المسببات وأكثرىا ان
 الكحول والمخدرات.

 يأتي بعده في الترتيب األمراض النفسية واالجتماعية لدى أحد الزوجين أو كمييما.
 ثم اضطراب العالقة بين الزوجين ألي سبب آخر غير المذكورين أعاله.

 دوافع العنف األسري:
ونفسو، والتي تقوده نحو الدوافع الذاتية: وىي تمك الدوافع التي تنبع من ذات اإلنسان،  - 1

 العنف األسري.
الدوافع االقتصادية: في محيط األسرة ال يروم األب الحصول عمى منافع اقتصادية من  - 3

نما يكون ذلك تفريغًا لشحنة الخيبة والفقر الذي تنعكس آثاره  وراء استخدامو العنف إزاء أسرتو وا 
 بعنف من قبل األب إزاء األسرة.
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ماعية: العادات والتقاليد التي اعتادىا مجتمع ما والتي تتطمب من الرجل، الدوافع االجت - 2
حسب مقتضيات ىذه التقاليد قدرًا من الرجولة في قيادة أسرتو من خالل العنف، والقوة، وذلك 

 (12أنيما لألسف بفيمو المقياس الذي يبين مقدار رجولتو.)
لتي يحمميا المجتمع، وخصوصًا الثقافة وىذا النوع من الدوافع يتناسب طرديًا مع الثقافة ا

األسرية، فكمما كان المجتمع عمى درجة عالية من الثقافة والوعي، كمما تضاءل دور ىذه الدوافع 
حتى تنعدم في المجتمعات الراقية، وعمى العكس من ذلك في المجتمعات ذات الثقافة المحدودة، 

 افات المجتمعات.إذ تختمف درجة تأثير ىذه الدوافع باختالف درجة ثق
 

 نتائج العنف األسري:
أثر العنف فيمن ُمورس بحقو: ىناك آثار كثيرة عمى من مورس العنف األسري في حقو  - 1

 منيا:
يتسبب العنف في نشوء العقد النفسية التي قد تتطور وتتفاقم إلى حاالت مرضية أو سموكيات  -

 عدائية أو إجرامية.
 ص الذي عانى من العنف النيج ذاتو الذي مورس في حقو.زيادة احتمال انتياج ىذا الشخ -

 وربما نصل إلى درجة تالشي األسرة.
أثر العنف األسري عمى المجتمع: نظرًا لكون األسرة نواة المجتمع فإن أي تيديد سيوجو  - 2

   سيقود بالنياية، إلى تيديد كيان المجتمع بأسره. -من خالل العنف األسري -نحوىا 
 ية لمحد من العنف  : محاور اسياس

لمحد من العنف ىناك عدة محاور اسياسية يجب العمل فييا جميعا في وقت واحد الن كل منيا 
 يكمل االخر بحيث يمكن في النياية تدعيم العنف بوجو عام وضد المراءة والطفل بوجو خاص

 :محور التركيز عمى شخصية الطفل  -1

جاد رجل يحافظ عمى المراءة والطفل في ىذا المحور ىدفو النيائي بعيد المدى وىو اي
المستقبل من خالل التركيز عمى التربية السميمة لالطفال سواء داخل االسرة او فب 
المؤسسات التعميمية او االعالمية التي يجب ان تنشر تعاليم االديان التي توحي 
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كامل داخل بالمعاممة الطيبة والحسنة لممراءة والطفل وتدعيم قيم الصبر والتسامح والت
 االسرة الواحدة والمجتمع بوجو عام .

 محور البيئة : -3
ويركز ىذا المحور عمى توفير البيئة المناسبة لنمو االفراد نمو اجتماعي خالي من 

الحرمان او االحباط او الضغوط البيئية بوجو عام , وىذا يستمزم بداية الحد من كافة 
لتوسع في المدن الجديدة والخروج عن المموثات سواء ىواء او ماء او ضوضاء وكذلك ا

الوادي الضيق لمحد من ظاىرة االزدحام وندرة الموارد, ومواجية مشكمة المناطق 
 ( 11العشوائية واليامشية لمواجية مشكالتيا والحد من ضغوطيا عمى االنسان. )

 
 محور التنمية المتواصمة : -2

بع احتياجات االجيال الحالية دون وىو المحور االساسي لتحقيق التنمية المتواصمة التي تش
االخالل باالحتياجات القادمة وتعني تنمية اجنماعية واقتصادية وثقافية وبيئية شاممة مما يسيم 
في النياية بتوفير حياة افضل وغدا اكثر اشراقا في حياة البشر مما يؤدي في النياية لتحجيم 

 . العنف بوجو عام والعنف نحو المراءة والطفل بوجو خاص
 التدابير الوقائية من العنف 

الوقاية االولية : تبداء الوقاية من العنف قبل ميالد الطفل وذلك بحسن اختيار الزوج والزوجة 
لبعضيما البعض فكمما كان شريك الحياة من مجتمع جيد ومسالم كمما كان تجنب الحديث 

ة العنف والوقاية منو العنيف والسموك العنيف اسيل واختيار شريك الحياة اساس في مواجي
لتجنب الجينات المرضية . الوقاية الثانوية : قد ينشاء العنف من اسباب مرضية سواء كانت 

اجتماعية او نفسية او عضوية  او اقتصادية او غير ذلك والتشخيص المبكر ىام جدا لمعالجة 
قامة مراكز العالج ىذة االمراض المختمفة والتعامل معيا . والبد ان يكون المجتمع مستعد ا ال

الالزمة لمواجية ىذة الحاالت واعطاء العالج المبكر والمتابعة وىنا ياتي دور الطبيب النفسي 
 واالخصائي االجتماعي والنفسي . 

الوقاية الثالثية : قد يؤدي العنف الى حدوث مضاعفات )نفسية ( او )عضوية ( مما يجعميا 
لمجتمع ان يقوم بتسييل انشاء ىذة المراكز وتبني تحتاج الى تاىيل في مراكز خاصة , فعمى ا
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سياستيا الوقائية عمى االسموب االجتماعي الديني . والكثير من الحاالت تستجيب لموقاية 
الثالثية ويعودون الى الذي يجب عميو ان يسيل حياتيم ويقبميم كمواطنيين عاديين وىذا يتطمب  

 القيام بدور المتابعة لتجنب النكسة .
 (15لوقاية من العنف :)طرق ا

تطويرممصقات وكتيبات تحتوي عمى معمومات عن وجود عادات وتقاليد تسمح بالعنف ضد 
 المراءة والفتيان والفتيات , وعن حقيم في حياة خالية من العنف , وعن الخدمات المتاحة ...

ماذا نفعل عقد ورش عمل مع ممتقي الخدمات لمناقشة العنف واسبابو وعواقبو وديناميكياتو و 
 حيالو والى اين نمجاءعند التعرض لو 

 عقد ورش عمل مع ممتقي الخدمات عن الثقة بالنفس واالستقالل وحقوق االنسان .
عقد ورش عمل الليات حماية النفس حيث يستطيع االشخاص المتعرضين لمعنف ان يتعمموا 

 االعتماد عمى انفسيم في مواجية العنف , وتنمية الشعور بالكرامة .
زيادة التعاون وتبادل المعمومات المتعمقة بمنع العنف بين الوكاالت الدولية والحكومات والباحثين 

 والشبكات والمنظمات غير الحكومية التي تعمل في مجال منع العنف.
التشجيع عمى االلتزام بالمعاىدات الدولية المتعمقة بالتشريعات واالليات االخرى لحماية حقوق 

 اف عمى تنفيذىا .االنسان واالشر 
 التوصيات :

عمل برامج تدريبية الرشاد االباء والمدرسين واصحاب الورش لطرق صحية لتغيير  -1
 السموك الخاطىء تجاه االخر بديال عن استخدام العنف .

 اشراك الرجال في برامج التوعية بالصحة االنجابية , برمج الوقاية من العتف . -3

التربية السميمة لتنشئة االوالد والفتيات عمى فكرة نبذ عمل لرامج تدريبية لالباء عن طرق  -2
 العنف .

 بناء دور الستقبال المتعرضات لمعنف ووجود بدائل قانونية لمساعدتيا . -1

 التوعية بخدمات الجمعيات االىمية والييئات الدولية في مجال مكافحة العنف . -5

مى التعامل مع العنف تفعيل دور االخصائي النفسي واالجتماعي في المدارس وتدريبو ع -9
. 
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 االىتمام بوجود طبيب او اخصائي نفسي في كل مراكز الصحة االنجابية . -7

 انشاء خط ساخن الستقبال شكاوى المعنفين والمعنفات . -8

 توعية المجتمع والمؤسسات بدورىما في قبول العنف وكذلك في التصدي ليذه الظاىرة . -9

 النتائج :
ىناك آثار كثيرة عمى من مورس العنف األسري في حقو  أثر العنف فيمن ُمورس بحقو:- 1

 :منيا

يتسبب العنف في نشوء العقد النفسية التي قد تتطور وتتفاقم إلى حاالت مرضية أو سموكيات  -
 .عدائية أو إجرامية

-- .وزيادة احتمال انتياج ىذا الشخص الذي عانى من العنف النيج ذاتو الذي مورس في حق -

األسرة: تفكك الروابط األسرية وانعدام الثقة وتالشي اإلحساس باألمان وربما  أثر العنف عمى-3
 .نل إلى درجة تالشي األسرة

أثر العنف األسري عمى المجتمع: نظرًا لكون األسرة نواة المجتمع فإن أي تيديد سيوجو - -2
   .هسيقود بالنياية، إلى تيديد كيان المجتمع بأسر  -من خالل العنف األسري -نحوىا 

ان ممارسة سموك العنف من قبل الوالدين ذات منشاء ثقافي يتعمق بخبرة الوالدين في  -1
 طفولتيم , وطريقة التنشئة التي تمقياىا 

يعود لجوء الوالدين لمعنف بغرض ضبط سموك ابنائيم , وذلك نابع من االعتقاد -5
تعديل السموك او او البدائل بفاعمية ىذا االسموب , او لعدم الخبرة الكافية لدييم باساليب 

 االخرى . 

 
 الهوامش

 153بن جرير الطبري , تاريخ االمم والمموك , المطبعة الحسينية بالقاىرة ص  -1

  252لبىان ص  –, دار طادر بَروث  6( لسان العرب , ج  8661 – 8811ابه مىظور , ) -2

 61ر والتوزٍع , ص اجالل اسماعَل حلمٌ , العىف االسرً , الماهرة , دار لباء للىس -8

عبذ الوهاب , لَلي , العىف االسرً : الجرٍمت والعىف ضذ المراءة , دمشك دار الفتوى الثمافت والىشر  -4

 12, ص 

 82وفس المظذر السابك ص  -5

  62, ص  2محمذ بحر العلوم , دلَل المضاٍا الشرعٌ , الىجف , العراق , ج  -6

 862وفس المظذر السابك ص  -2
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 791ائم االسزة فً الشزٌعت والقاوىن ص صدقً ,عبد الزحٍم , جز -8
فىقٍت محمد راضً , اثز اساءة معاملت واهمال الىالدٌه على الذكاء المعزفً واالوفعالً لالطفال  -9

 88مكتبت الىهضت ص 
 81فىقٍت محمد راضً ص  -71
 711سٌدان عبد الباقً االسزة والطفىلت مكتبت الىهضت ص  -77
 91الحلٍبً , خالد به مسعىد العىف االسزي ص  -71
روبٍز مشٍزي العىف االسزي )تزجمت ( علً صٍداوي وعادل لطف هلل مزكش البحىث والدراساث  -71

  55ص 
 711, رمادي للىشز ص  1محمد سعٍد مىلىي , كٍف ٌزبً المسلم ابىه , ط  -71
  758الحلٍبً , خالد به مسعىد , العىف االسزي ص  -75

 
 المصادر :

 القران الكريم  -1

 صادر بيروت _ لبنان ابن منظور , لسان العرب , دار  -3

  1999اجالل اسماعيل حممي , العنف االسري , القاىرة , دار قباء لمنشر والتوزيع  -2

 بن جرير الطبري , تاريخ االمم والمموك , المطبعة الحسينية بالقاىرة  -1
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