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مقدمة:

يأأيتي قيامنأأا بدعأأداد هأأذ الورقأأة الخااأأة بقأأانون الحضأأانة الحأأالي فأأي ضأأوء الهجمأأة الشرسأأة الغيأأر مبأأررة والهجأأوم

الضأاري الغيأأر شأأرعي علأى قأوانين ا حأوال الشخاأية علأأى الأأرقم مأأن نونهأا قأوانين تنبأأع مأن الشأريعة وتمأأت بعأأد
د ارسأأات متينيأأة ومست يضأأة مأأن نبأأار العلمأأاء وال قهأأاء والخبأراء فأأي أمنأأر مأأن مجأأال نمأأا أنهأأا ق أوانين تأأم وضأأعها

لحماية الط ل ولحماية ا سرة المارية بشنل عام وهو ما سأنقوم بدنباتأه مأن خأالل هأذ الورقأة حيأث يحتأوي هأذا

الملأأل علأأى ال أرأي الشأأرعي والقأأانوني والدسأأتوري الخأأاص بالقأأانون الحأأالي للحضأأانة باإلضأأافة لأأى نمأأاذج مأأن

القاأأص الواقعيأأة لمعانأأاة آالف –ولأأيا المئأأات -مأأن ا مهأأات وا ط أأال الأأذين يمنلأأون اإلنبأأات الحقيقأأي علأأى أن
قوانين ا حوال الشخاية والط ل الحالية شرعية وأنها وضعت لحماية الطرف ا

ضعل وا هم في ن ا الوقأت

وهأأو الط أأل ونحأأن علأأى اسأأتعداد لمأأي يأأتم تن أأيم لقأأاءات مأأع هأؤالء ا مهأأات لمأأي تتحققأوا مأأن أن هأأذا القأأانون تأأم
وضعه لياب في االح ا سرة بشنل عام والط ل بشنل خاص.
فالهأدف مأن هأأذ الورقأة هأأو تاأحيح المعلومأأات المغلوطأة لأد الأرأي العأام والتأأي ترسأخت فأأي أذهأان المأواطنين

عأأن طريأأق اإلعأأالم المضأألل والدعايأأة الغيأأر مسأأئولة التأأي ال تبحأأر وتبحأأث فأأي ا مأأور .فالورقأأة تأأرد علأأى نافأأة

االتهامات التي يلقيها البعض بدون سند أو دليل لتغيير القوانين الحالية لتحقيأق مأبرب شخاأية لسألب جأ ء حيأوي

من منتسبات المرأة التي نالتها بعد ن اح مرير دون ا خذ في االعتبار االح الط ل وحقوقه التي ن لها الشرع له

و مه فالدين اإلسالمي دين عدالة وأمبأر دليأل علأى ذلأ أن االتهامأات نانأت تأدور حأول أن هأذ القأوانين قأوانين
الهانم ولم يستندوا في هجومهم على أ أدلة شرعية أو دينية أو دستورية.
وتعأأد هأأذ الورقأأة هأأي نم أرة عمأأل بأأدأ منأأذ  9أشأأهر مأأن خأأالل توااأألنا مأأع اآلالف مأأن ا مهأأات الالت أي عأأانين
وما لن من تعنت أ واجهن وال ينا هن سو القوانين الحالية وأيضا من خالل التواال مع العديد من الجمعيأات
التأأي ال ت أ ال تحأأت التيسأأيا ومؤسسأأي بعأأض الجروبأأات علأأى موقأأع التوااأأل االجتمأأاعي "ال أأيا بأأو " -ومنهأأا
جمعية أمهات حاضنات مار باإلضافة لى العمل مع بعض جمعيات تنمية المجتمع باعيد مار.

قانون الحضانة الحالي:

ن أأم نأأص ال ق أرة ا ولأأى مأأن المأأادة ( )20مأأن القأأانون رقأأم  25لسأأنة  1929المعأأدل بالقأأانونين رقمأأي  100لسأأنة
 1985و 4لسنة  2005على أنه (ينتهي حق حضقانة النءقاب وو قوص ال ق ير أو ال ق يرة ءقن المامءقة ع قر،

ويمير القاضي ال
وحت تتزوج ال

ير أو ال

يرة بعد و وص هذا الءن في البقاب فقي يقد الحاضقنة وذلقت حتق يو ق ءقن الر قد

يرة)" .وذل أخذا بمذهب اإلمام مال "
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موقف جمعية نهوض وتنمية المرأة من اءتمرار العمل بقانون الحضانة الحالي
ونرى أن هذا القانون ال رعي في م

حة الطفل ومن غير المقوول مطالبة بعض ا اوات القليلة -التي

هرت مؤخ ار -بتعديل القانون الحالي الخاص بالحضانة -الذي يحدد سن الحضانة  15عاما للولد ولل تاة

خير االبن أو االبنة عند بلوغ هذا السن بمن
للمعيشة مع ا م الحاضن -بحيث ياير  7للذنر و 9لألننى وال ي ّ
يريدون أن يست لوا بحضانته نما أن تغيير ترتيب الحضانة بحيث ياير لألب مباشرة من بعد ا م هو أمر
قير وارد وذل ن ار لما يلي:
• القانون الحالي نابع من ال ريعة اإلءالمية وال يخال ها نما ّيدعي البعض
يوجد نص اريح في القرآن المريم أو السنة النبوية يوضح الحد الذي تنتهي حضانة ا م لوليدها فيه

نه بالرقم من أنه ال

ولهذا اختل ت آراء العلماء وال قهاء ولمن باستخدام القياا وباالعتماد على عدالة ورحمة اإلسالم فدن
ال قهاء ات قوا على أن ا رجح هو أن ا م أحق بها حتى يبلغ ا والد سن التميي واالختيار.
• وتحديد السنوات نان مجرد اجتهاد وليا ناا مل ما فهم حددوا هذ ا عمار منذ مئات السنين ولمن
هذا التقدير ال يراعي التطورات الراهنة فقديما نانت ال تاة تت وج وهى ابنة  10سنوات أما في العار

الحديث توجد متغيرات أخر البد من أخذها في االعتبار.

• نما أقر العلماء بين ذا ما بلغ ا بناء سن التميي خيروا ..وذل لألحاديث الاحيحة الدالة على ذل .
فقد قضى بذل الرسول المريم حين جاءته امرأة وقالت له "( :ن وجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني
من بئر أبي عنية وقد ن عني" فقال النبي لالبن" :هذا أبو وهذ أم فخذ بيد أيهما شئت" فيخذ بيد أمه
فانطلقت به) وقد أجمع الاحابة على هذا الحنم؛ حيث قضى بعض الخل اء الراشدين وهم عمر بن
الخطاب وعلي ابن أبي طالب-رضي هللا عنهما-بذل .

• نما أن الدراءات التي أجريت ع

الطفل ت ير إل أن تق يل ءن الحضانة لأ 10سنوات للط ل و 12

سنة للط لة (وفقا للقانون السابق رقم  25لسنة  1929وتعديالته عام  )1985غير مناءب ويؤثر ع

الطفل ب كل ء وي حيث تبين أن الط ل في هذا السن ينون في مرحلة التعليم االبتدائي وأن ن عه من

محيطه الدراسي واالجتماعي ونقله لى مجتمع أخر يؤنر سلبا على استمرار في العملية التعليمية ويلحق
به العديد من ا ضرار الن سية.
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• نما أن قانون األمم المتحقدة ل طفولقة وققانون الطفقل الم قر رفعقا ءقن مرح قة الطفولقة إلق  18عامقا
وهأأذا يعنأأي أن الولأأد أو ال تأأاة ي أأل ط أأال يحتأأاج لحضأأانة أمأأه حتأأى  18عامأأا و ولمأأن القأأانون الماأأري
امت ى برفع سن الحضانة لى  15عاما فقط وتر للط ل حق االختيار بعد ذل لى سن  21عاما.

• باإلضأأافة لأأى أن قققانون الحضققانة الحققالي دءققتور

حيأأث حنمأأت المحنمأأة الدسأأتورية العليأأا فأأي

حأأد القضأأايا التأأي تأأم رفعهأأا بعأأام  2008للطعأأن فأأي شأأرعية القأأانون ودسأأتوريته بأأين القأأانون شأأرعي

ودستوري وال يخالل المادة النانية والتاسعة في الدستور –نما ّأدعى الطاعن في دستورية القانون.-

 وفيمااا يل ا نااركر التأ ققيل ال ققرعي والقققانوني لقققانون الحضققانة الحققالي ،وكققذلت ال ق أر الدءققتور  ،وال ننء قالق ص االجتماعية التي تعزز وتؤكد أهمية اإلبقاب ع

القانون الحالي الذ يجعل حضقانة األم لبونقاب حتق

يو وا المامءة ع ر من العمر ،وذلت كما ي ي:

أر ال رع في الحضانة:
• أجمأأع ال قهأأاء أن الحضأأانة فأأي أاأأل الش أريعة اإلسأأالمية هأأي :واليأأة للتر يأأة قايتهأأا االهتمأأام بالاأأغير
وضأأمان رعايتأأه والقيأأام علأأى شأأئونه فأأي ال تأرة ا ولأأى مأأن حياتأأه التأأي ال يسأأتغنى فيهأأا عأأن عنايأأة النسأأاء
ممن لهن الحق في تر يتأه شأرعا وا األ فيهأا هأو ماألحة الاأغير وهأي تتحقأق بأين تضأمه الحاضأنة
لى جناحها باعتبارها أح ظ عليه وأحأرص علأى توجيهأه وأقأدر علأى اأيانته و ن انت اعأه منهأا ط أال –
وهي أش ق عليه وأوفر اب ار -مضرة به في هذ ال ترة الدقيقة من حياته التي ال يستقل فيها بيمور .
•

وال تقدم ال ريعة اإلءالمية -في مبادئها المقطوع وثووتها وداللتها-ع

األم أحدا في قأن الحضقانة

ما لقم تتقزوج وال يوجقد نقص ثاوقت ءقواب فقي الققران أو الءقنة النوويقة يحقدد الءقن القذ تنتهقي عنقد
حضانة األم لوليدها ،كما أن ءن الحضانة يجب أن ترتبط بم

ع ر إل امر ،فكل ما

حة ال ق ير والم ق حة ققد تمت قف مقن

در من اراب حول هذا ال أن هي اجتهادات من الفقهاب

طنأي ولأه و وعأاء ووح ْجأري ولأه
ام وأ
أول َّ
أان وب ْ
إ َّن ْابنأي وهأ وذا ون و
أروة وقاول ْأت :ويأا ورس و
( )1األحاديق ال قريفة← يأرو أو َّن ْ
أق بأه موأا لوأمْ توْننحأي".
وح ِ
ال عليأه الاأالة والسأالم" :أ ْونأت أ و
حواء وندي وله سوقاء ووو وع وم أوبو أَّونه وي ْن عه مّني وفوق و
(روا عبد هللا بن عمرو بن العاص –رضي هللا عنهما :احيح أبو داوود والحامم وابن الملقن)
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( )2ال ققحابة← هنأأا روايأأات حأأدنت أننأأاء حيأأاة الاأأحابة –رضأأي هللا علأأيهم -تؤنأأد وجأأوب الحضأأانة لأأألم
هللا عنه -وين اونه وأمه
منهأا حكم أوو بكر ال دي –رضي هللا عنه -بأن يمل عمر ون المطاب –رضي ُ
َّ
اأأار وف ووولأ وأد ْت ولأأه
التققي فارقهققا وذلأ نمأأا يتضأأح مأأن التأأالي " :ون وانأ ْأت ع ْنأ وأد ع ومأ وأر ْبأأن و
الخطأأاب ْ
امأ وأرأةن مأ وأن ا ْون و
َّ
وخأ وذ ب وعضأد
اء وف وو وج ود ْابونه ويْل وعب ب ونأاء اْل وم ْسأجد وفي و
وعاا وم ْب ون ع وم ور ن َّم نه وف واروق وها وف ورن وب ع ومر وي ْوما ولى قوب و

َّ
ض وأعه وب ْأي ون وي ود ْيأه وعولأى َّ
أال
وف وو و
الا ّأد و
يق وفوق و
الد َّابأة وفي ْود ورون ْتأه وج َّأدة اْلغأالم وفونا و وع ْتأه َّيأا وفأيوْقوبال وحتأى أوتوويأا أووبأا وب ْنأر ّ
أالم"" ( .ورووا ومالأ ن فأي
ال أوبو وب ْنر :وخ ّل وب ْيون وها ووو ْيونأه وف ومأا ور و
ع ومر ْ :ابني وووقاولت اْل وم ْأروةْ :ابني وفوق و
اج وعأه ع ومأر اْل وم و
"اْلمو َّ
طأأي – بأأاب القضأأاء بأأرقم  .)2403وفأأي أق أوال أخأأر وحنأأم أبأأو بنأأر رضأأي هللا عنأأه علأأى عمأأر بأأن
و
الخطاب بعاام ابنأه مأه وقأال لأه " :ريحهأا وشأمها ولط هأا خيأر لأه منأ "( .روا سأعيد فأي سأننه وأخرجأه

ابن أبي شيبة في المانل)

 ودليل آخر أن عمر بن عبأد الع يأ –رضأي هللا عنأه -جعقل ءقن المامءقة ع قر حقدا لحضقانة األم لالوقن أواالونققة ،مءتأنءققا وجعققل النوققي – ق

هللا ع يققه وءق م -حققد العمققر لققلذن بالجهققاد .حيأأث أن رسأأول هللا لأأم ينأأن

يسمح لل تيان دون الخامسة عشر بحمل السيوف والدروع للخروج للجهاد في الغ وات.

( )3المؤءءققات الدينيققة فققي م ققر← قأأرر مجمأأع البحأأوث اإلسأأالمية تشأأنيل لجنأأة فقهيأأة لد ارسأأة نافأأة م أواد
القأأانون اواعأأادة الن أأر فأأي ناأأوص ق أوانين ا ح أوال الشخاأأية بمأأا يتوافأأق مأأع الش أريعة اإلسأأالمية وذل أ
برئاسة الدنتور أحمد الطيب شيخ ا هر وأقرت اللجنة في  5مايو " 2011اءقتمرار العمقل بققانون األءقرة
ال ققادر عققام  2007يمققا ومققص الرؤيققة والحضققانة ،والققذ يققنص ع ق أن حضققانة الولققد حت ق ءققن 15
عاما ،وحضانة الونت حت الزواج".
قدر سن الحضانة للأذنر
( )4األئمة األربعة امت فوا في تحديد ءن الحضانة ،فاإلمام مال على سبيل المنال ّ
حتأأى سأأن البلأأوغ نأأم يخيأأر أمأأا الحضأأانة بالنسأأبة لألننأأى فتسأأتمر لأأى واجهأأا ودخأأول ال أ وج بهأأا (الدسأأوقي
 .)526/2وفقه أأاء الحن ي أأة ق أأالوا ن الحض أأانة تنته أأي عن أأد س أأن  15س أأنة نح أأد أقا أأى .وف أأي ال ت أأو رق أأم

 31178قيل أن سن البلوغ عند اإلمام الشافعي وأحمد هو خمسة عشأر قأال الشأافعي فأي ا م :السأن الأذي
يل مه بها ال أرائض مأن الحأدود وقيرهأا خمسأة عشأر وا األ فيأه مأن السأنة أن رسأول هللا األى هللا عليأه
وسلم رد عبد هللا بن عمر عن الجهاد وهو ابن أر عة عشر وأجا ابن خمأا عشأرة  .وهقذا يعنقي أن ال قرع
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وال الويققة مأأع فن أرة أن قأأانون الحضأأانة الحأأالي وضأأع أوال وأخي أ ار لماأألحة الط أأل وأن ا اأألح فأأي قالبيأأة

الحاالت هو أن تمون الحضانة لألم وأن السن الحالي للحضأانة ( 15سأنة) مناسأب نمأا أن فأي حالأة نأون
ا م قير أمينة فيمنن لألب نبات ذل

نها حاالت شاذة ويسهل إلنباتها وفي هذ الحالة سيحنم القاضأي

وفقأأا لمأأا تقتضأأيه ماأألحة الط أأل .فالشأأرع واإلسأأالم نأأان ومأأا ال وسأأي ل عأأادال وبالتأأالي يحنأأم بمأأا يحقأأق
مالحة الط ل ال ضلى؛ ولذا فدن نل ذل يؤند شرعية هذا القانون.

ال أر القانوني في الحضانة:
 ن مت نص ال قرة ا ولى من المادة ( )20من القانون رقم  25لسنة  1929المعدل بالقانونين رقمأي  100لسأنة 1985و  4لس أأنة  2005وال أأذي ي أأنص عل أأى أن (ينته أأي ح أأق حضأ أانة النس أأاء ببل أأوغ الا أأغير أو الا أأغيرة س أأن
الخامسة عشر ويخير القاضي الاغير أو الاغيرة بعد بلوغ هذا السن في البقاء في يأد الحاضأنة وذلأ حتأى يبلأغ
سن الرشد وحتى تت وج الاغيرة).

ال أر الدءتور في الحضانة:
طعأأن أحأأدهم علأأى قأأانون الحضأأانة بعأأدم الدسأأتورية ولمأأن المحنمأأة الدسأأتورية قضأأت فأأي الأأدعو رقأأم  201لسأأنة
 23قض أأائية دس أأتور -المحن أأوم فيه أأا بجلس أأة ا ح أأد  15ديس أأمبر " :-2002عقققدم ممالفتقققه المقققادة الثانيقققة مقققن
الدءتور كما قضت المحكمة بعدم ممالفة المادة التاءعة من الدءتور".

إذا فهو قانون دءتور
الرد ع

(مرف حيثيات الحكم رقم )1

هجوم المعارضين لءن لحضانة وترتيوها من الناحية االجتماعية:

جمعية نهوض وتنمية المرأة هي حد الجمعيات ا هليأة والتأي تعمأل فأي مجأال التنميأة منأذ أمنأر مأن  25عامأا

ونأأان منهجنأأا منأأذ البدايأأة هأأو النأ ول للميأأدان فنأأان لنأأا دو ار هامأأا فأأي اأأدار قأأانون الجنسأأية الخأأاص بمأأنح المأرأة
الما أرية المت وجأأة مأأن أجنبأأي حأأق عطأأاء جنسأأيتها بنائهأأا ومأأن خأأالل احتمامنأأا بمختلأأل القضأأايا التأأي تمأأا

المرأة المارية ون ولنا للشارع الماري وجدنا أنه بقاء القانون الحالي نما هو في االح الط ل سواء نأان ولأدا أو
بنتأأا وهأأو لأأيا مخأأالل للشأأرع أو الأأدين بأأل تأأم تشأريع سأأن الحضأأانة لياأأل ل أ 15عامأأا طبقأأا ل مأأام مالأ

حيأأث

نعمل مع عشرات اآلالف مأن السأيدات ولأدينا برنأامج قأانوني مأن ضأمن خدماتأه العمأل مأع السأيدات المسأت يدات
على القضايا الالتي يحتجن لرفعها ومن ضمنها قضايا الحضانة نما أننا تعاونا في هذ القضية مأع عشأرات مأن
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جمعيات تنمية المجتمع ومع جمعية أمهات حاضنات مار وهنا آالف الحاالت التي رناها وسأمعنا منهأا عأن
مد معاناتهن ووجدنا أن في نل الحاالت أو أقلبها:
أ .ا مهات ال تت وج وت ل بجوار أط الها.
ب .تحأأارب ا مهأأات نني أ ار حتأأى تأأوفر لهأأم الحيأأاة الدافئأأة

ط الهأأا عنأأا ا ب الأأذي نجأأد فأأي أقلأأب

الحأأاالت يتأ وج مأأن أخأأر بعأأد وقأأت قليأأل مأأن اإلن اأأال تسأأبقه المنيأأر مأأن القضأأايا التأأي يقأأوم برفعهأأا
نناية في ا م.

ج .وفأأي حأأاالت ننيأرة قأأام ا ب برفأأع قضأأايا ضأأد ا م لمأي تبريأأه مأأن الن قأأة وماأأاريل ا ط أأال (ونحأأن
هنأأا ال نتحأأدث عأأن ا بأأاء السأأوية التأأي تقأأوم برعايأأة أط الهأأا وتحمأأل تمأأالي هم ناملأأة بأأل نتحأأدث عأأن
ا ب وا م التي تال بهم ا مور للذهاب لى الحنمة لل ال بينهما).
فا م وا ب الذين يلجب للمحنمة لل ال بينهما ينونا قأد واأال معأا لطريأق مسأدود فخ أض سأن الحضأانة لأى 7

سأأنوات للأأذنر و 9لألننأأى لأأن يضأأر ال الط أأل الأأذي ينأأون فأأي هأأذ السأأن الاأأغيرة فأأي حاجأأة ماسأأة مأأه التأأي لأأم

تتأ وج لمأأي تمأأون بجانبأأه فيأأتم عطائأأه لوالأأد الأأذي يجعلأأه يعأأي

مأأع وجأأة أب أو والأأدة ا ب علأأى الأأرقم مأأن أن

والدته على قيد الحياة.

ال رع أقر أن النءاب أقدر ع

حضانة الطفل ،والمجتمع أثوت ذلت:

نما أن ترتيب الحضانة لألم نم والدة ا م نم والدة ا ب نأم أخواتهأا هأو مأا أقأر الشأرع والأدين ولأيا نقأل الحضأانة
مباشرة من ا م لألب -في حالة سقوط الحضانة من ا م -ن النساء أقدر على التعامل مع ا ط ال بهذا السأن
وفي هذا العمر ينون احتياج ا بناء للرعاية والحنان هو االحتياج ا مبر.

نتائج البح الميداني:
و نأأاءا علأأى البحأأث الميأأداني الأأذي أجرتأأه الجمعيأأة علأأى مئأأات الحأأاالت االجتماعيأأة فيمأأا يخأأص ق أوانين ا ح أوال

الشخاية -ومن ضأمنها قأانون الحضأانة -وذلأ علأى حأاالت مأن مختلأل الطبقأات االجتماعيأة واالقتاأادية فأي
أمنأر مأن محاف أة وتواألنا مأن خأأالل د ارسأة الحأاالت لأى العديأد مأن النمأأاذج التأي عانأت فيهأا ا م والط أل مأأن
خطأأل اآلبأأاء بنأأائهم خأأالل فتأرة حضأأانة ا م علأأيهم وحرمأأان ا م مأأن رؤيأأة الط أأل/ة والسأ ر بأأالن ء ضأأار ين

بسيادة القانون عرض الحائط فنحن نتساءل هل خ ض سن الحضانة سيعود بأالن ع حقأا علأى الط أل خااأة فأي
ل وجود عدد نبير من اآلباء قير ا مناء أو الحرياين على احة أبنأائهم الن سأية ومسأتقبلهم وأيضأا فأي أل

احتياج الط ل مه في هذ السن الاغيرة؟؟
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و فيما ي ي نعرض نماذج من الحاالت التي قمنا ودراءتها ومقاو تها مالل بحثنا الميداني:

• أحد الحاالت نان ا ب شديد البخل لدرجأة أنأه رفأض أن يجلأب البنتأه المريضأة بمأرض فأي الأدم
دواء خأأافض للحأ اررة عنأأد اأأابتها بأأالحمى قأأائال" :مبجيأأب
هيعي

أدويأأة لحأأد اللأي ليأأه ناأأيب يعأأي

واللي نايبه يموت هيموت" !  ..نما أنه بدد محتويات الشقة التي يعيشون فيها نأم أخأذ

الط لأأين وأخ أأاهم عنأأد أختأأه ونأأان يضأأر هم ضأأر ا مبرحأأا نأأم ال يعأأالجهم بأأل وأخأأرج الط لأأين مأأن
المدرسة وأجبر الط ل ذو السنوات الست على العمل معه في جمع الخردة نم أودع االبنة الملجأي

حتى ال ين ق عليها وحتى بعد الطالق يرفض رؤيتهم ويتعلل بحجج مختل ة حتأى ال يحضأر فأي
ميعأ أأاد الرؤيأ أأة الأ أأذي حددتأ أأه المحنمأ أأة ممأ أأا أنأ أأر بشأ أأنل نبيأ أأر علأ أأى ن سأ أأية ا بنأ أأاء بالسأ أألب.
(مرف الق ة كام ة –رقم )2
•

حد الحاالت ا خر ذنرت أن ا ب رفض اإلن اق على االبن –والذي يبلأغ اآلن سأنة وناأل
مأأن العمأأر فقأأد امتنأأع حتأأى عأأن دفأأع ماأأروفات حمأأل ا م علأأى الأأرقم مأأن عملأأه فأأي ميموريأأة

الضأرائب ووجأأود دخأأل آخأأر لأأه نحنأأم نأرة سأألة فأأي أحأأد ا نديأأة الشأأهيرة .وحتأأى بعأأد رفأأع قضأأية
رؤيأأة والحنأأم لأأه بأأذل يمتنأأع عأأن الحضأأور فهأأو ال يعلأأم شأأنل ابنأأه حتأأى هأأذ اللح أأة( .مرف ق
الق ة كام ة –رقم )3
• أما في الحالة النالنة عانت ا م وا بناء من بخل ا ب الذي لم ير أبنائه منذ  5سنوات وال يعلم
أي شيء عنهم أو عن دراستهم ودائما ما يقول لها أنأه سأينت عهم منهأا عنأدما يبلغأوا العاشأرة مأن
العمأأر "أعمأأار الط لأأين  8و 6سأأنوات" وماأأاريل مدارسأأهم  15ألأأل جنيأأه فأأي السأأنة وحنمأأت
المحنمة لها بن قة  250جنيه في الشهر ن ا ب ّأدعى أنه محاسب فأي مطعأم ويتحاأل علأى
راتب شهري  700جنيه في حين أن عمله الحقيقي في أحد ال نادق بشأرم الشأيخ ويتحاأل علأى
 5آالف جنيه شهريا .

(مرف الق ة كام ة –رقم )4

• أما الحالة الرابعأة فت ااأيلها ينأد لهأا الجبأين وتؤنأد أن بعأض اآلبأاء ال يسأتحقون الحضأانة وال
حتأأى اإلستضأأافة التأأي يطالأأب بهأأا الأأبعض فأأا م طلبأأت الطأأالق مأأن ا ب نتيجأأة لميولأأه الشأأاذة
وطلباتأأه المحرمأأة فأأي العالقأأة ال وجيأأة وأيضأأا نأأه نأأان يجعأأل االبأأن يشأأاهد القن أوات اإلباحيأأة

بحجأأة أن ياأأير رجأأال نأأم بعأأد ذلأ اعتأأد علأأى االبأأن جنسأأيا وعلأأى االبنأأة أيضأأا ت ااأأيل تلأ

الميسأاة ال تأ ال منطبعأأة فأأي ن أأوا وأذهأأان ا م وط ليهأا وأنأأرت علأأى اأأحتهم الن سأأية والجسأأدية
أيضا.

(مرف الق ة كام ة –رقم )5
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• وفي حد الحاالت قام ا ب باختطاف االبنة في آخأر يأارة للرؤيأة بعأدما قأام بتاأويرها خأالل
ال يارة ما قبل ا خيرة إلادار جأوا سأ ر لهأا حتأى يأتمنن مأن خط هأا والسأ ر بهأا للخأارج علأى
الرقم من أنها ال تأ ال فأي حضأانة أمهأا .وعنأدما ذهبأت ا م لمنتأب التعأاون الأدولي فوجئأت أنهأم
يطالبوها باورة من جوا س ر طليقها وهو بالطبع ما لم تستطع الحاأول عليأه نمأا أنهأا حنأم
لهأأا بأأالتمنن مأأن الط لأأة ولمأأن بأأال جأأدو  .وقأأال لهأأا أهأأل طليقهأأا" :شأأوفي ل أ ط لأأة تانيأأة انسأأيها

خالص".

(مرف الق ة كام ة –رقم )6

• روت الحالة السادسة لنا لح ات الرعب التي عاشتها بعدما قام طليقهأا باختطأاف أط الهأا الأنالث
خالل يارة الرؤية بدحد النوادي فقد خأرج مأن البأاب الخل أي للنأادي واتجأه لمطأار القأاهرة علأى
ال ور حيث نان قد أعد مسبقا لعملية الخطل فنان في سأبيله لقيأادة الطأائرة المتجأه مأن القأاهرة
للغردقة و دبالغ نجدة الط ل استطاعوا تتبعه وقأبض عليأه فأي الغردقأة ومعأه تأذامر لبأاريا فقأد

نان بادد التوجه با ط ال للخارج ولمأن تأم القأبض علأى هأذا ا ب قيأر ا مأين وتح ّأول للنيابأة
(مرف الق ة كام ة –رقم )7
نم المحنمة.

لماذا نطالب ومفض ءن الحضانة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!
لأأى جانأأب هأأذ الحأأاالت هنأأا آالف الحأأاالت التأأي مأأن الممنأأن اإلسأأتعانة بهأأن والتعأأرف علأأيهن لمأأن يريأأد ذلأ .
ونأأل هأأذا يجعلنأأا نتسأأاءل عأأن جأأدو خ أأض سأأن الحضأأانة أو نقلهأأا لأأألب مباش أرة بعأأد ا م .فهنأأا العديأأد مأأن

النمأأاذج التأأي عانأأت فيهأأا ا م وا بنأأاء مأأن بخأأل ا ب علأأى الأأرقم مأأن يسأأر وفأأي أوقأأات أخأأر نأأان ا ب فاسأأد
أخالقيا أو قير مسئول باإلضافة لى وجأود العديأد مأن الحأاالت ينأون فيهأا ا ب قيأر أمأين فيخأتط هم وينتأ عهم
مأن حضأأن أمهأم خأأالل فتأرة حضأأانتها لهأم فهأأل هأأذ النمأاذج مأأن اآلبأاء جأأديرة بحضأانة ا بنأأاء فأي سأأن اأأغيرة
والتأأي ال يسأأتطيع الأأن ء خاللهأأا حمايأأة ن سأأه مأأن بط أ

ا م أو عأأدم مسأأئوليته؟ ..سأأن الحضأأانة الأأذي يحأأدد

القأأانون الحأأالي والتخييأأر مناسأأبين تمامأأا لمقتضأأيات العاأأر فدنتهأأاء حضأأانة ا م البنهأأا فأأي السأأابعة وابنتهأأا فأأي

التاسعة يؤنر بالسلب على ا ط ال ن سيا وماديا ونذل على مستواهم الدراسي ن أ ار السأتمرار حأاجتهم لأألم حتأى
هذ ال ترة.
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وبعد أن تعرفنا سويا على التيايل الشرعي والديني والقانوني لقانون الحضأانة الحأالي ونأذل الأرأي الدسأتوري

وعرضنا لنماذج من حاالت مهات وأط الهن نان القأانون الحأالي فأي اأالحهم فدننأا قمنأا بعمأل حاأر لمأل

اآلراء المؤيدة والمعارضة لقانون الحضأانة الحأالي مأن خأالل الاأحل والبأرامج الحواريأة والمواقأع اإللمترونيأة

لمأأي نقأأوم بتحليلهأأا وتحديأأد مأأن هأأم المؤيأأدين للقأأانون ومأأا هأأى خل يأأاتهم الدينيأأة والعلميأأة والو ي يأأة وحججهأأم؟
ومن هم المعارضين وما هى خل ياتهم الدينية والعلمية أيضا؟

أوال:

من اآلراب المؤيدة ل قانون الحالي ل حضانة:

انقءمت اآلراب المؤيدة إلءتمرار العمل بالقانون الحالي إل قءمين:
األول :خاص باآلراء المرتبطة بالرنن الشرعي في الحضانة (بين الحضانة لألم مع اختالف ال قهاء في تحديد
سن الحضانة).

والثاني :خاص ببراء المؤيدين لمون القانون الحالي ليا قانون سو ان.
وذل ناآلتي:
 )1بعض اآلراب المؤيدة كانقت مرتبطقة ب قكل أكوقر بالجانقب القديني وال قرعي لقضقية الحضقانة بحيق
أ ار أكثر من عالم وفقيه المتالف ءن الحضانة من ع ر آلمر ومنها اآل ارب التالية:
• د.محمد رأفت عنمان -عضو لجنة البحوث ال قهية بمجمع البحوث اإلسالمية في ا هر ير أن ءقن
الحضانة لم يثوت فيها نص
ال

ير والم

ريح يوين انتهاب مدتها نما أن ءقن الحضقانة يجقب أن تقرتبط بم ق حة

حة قد تمت ف من ع ر إل امر .فتل المسيلة مترونة لالجتهاد حسب متغيرات ال مان

والمنأ أ أأان( .الماأ أ أأدر :موقأ أ أأع جريأ أ أأدة الشأ أ أأرق ا وسأ أ أأط بتأ أ أأاريخ ا حأ أ أأد  8يونيأ أ أأو  2003العأ أ أأدد 8958
)http://www.aawsat.com/details.asp?section=17&article=175199&issueno=8958
• الشأأيخ فرحأأات السأأعيد -المشأأرف العأأام علأأى مأأدن البعأأوث اإلسأأالمية بأأا هر يأأر أن قققرار مجمققع
البحو ورفع ءقن الحضقانة إلق  15ءقنة يتما ق مقع رو الع قر

ن سأن اإلعالأة أاأبحت مختل أة

عمأأا نانأأت عليأأه فأأي الماضأأي فال تأأاة مأأنال نانأأت تتأ وج فأأي النانيأأة عشأرة مأأن عمرهأأا وال تأأى نأأان يعتمأأد
على ن سه في تل السن وقد ين ق على أبويه بل نان يقأود الجيأو

وهأو لأم يبلأغ العشأرين بعأد .أمأا اآلن

فلم يعد قأاد ار علأى عالأة ن سأه حتأى بعأد تخرجأه مأن الجامعأة .وال يعأرف نيأل يتاأرف ونأذل ال تأاة لأم
تعأأد بأأن ا درجأأة النضأأج والرشأأد التأأي نانأأت عليهأأا فأأي الماضأأي لأأذل أاأأبح مأأن الضأأروري رفأأع سأأن
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الحضأأانة بحيأأث يأأتمنن االبأأن أو االبنأأة مأأن االختيأأار الاأأحيح ذا تأأم تخييرهمأأا( .الماأأدر :موقأأع جريأأدة

الش أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أأرق ا وس أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أأط بت أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أأاريخ ا ح أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أأد  8يوني أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أأو  2003الع أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أأدد 8958
)http://www.aawsat.com/details.asp?section=17&article=175199&issueno=8958

• د .محمأأود عبأأد الغنأأي ا سأأتاذ بجامعأأة ا هأأر يأأر أن ءققن الحضققانة  15ءققنة مناءققب ن ق ار لحاجققة
الطفل ألمه حت هذا الءن( .المادر :موقع )cipot-435t/ten.tpygemurof.ooow//:ptth
• د.عبد هللا النجار –أسأتاذ القأانون المأدني بجامعأة ا هأر اأرح بأين حضقانة المقرأة بطف هقا ت قل إلق
 40عاما عند اون حزم ال اهر  .فهنا ضأابط فقهأي يحسأم تلأ المسأيلة وهأو يمنأل قاعأدة مضأمونها أن
ما يتعلق بالتقويم ينون با ب ومأا يتعلأق بأالتموين ينأون بأا م .فلأذا أقأل سأن لل األ بأين ا م واالبأن هأو

أر أم أننأ أأى( .الماأ أأدر :جريأ أأدة الجمهوريأ أأة بتأ أأاريخ
 15عامأ أأا؛ نهأ أأا سأ أأن الرشأ أأد س أ أواء نأ أأان االبأ أأن ذنأ أ ا

)2011/4/6
•

الأأدنتورة فو يأأة عبأأد السأأتار -الخبيأرة القانونيأأة وأسأأتاذة القأأانون بجامعأأة القأأاهرة  وهققي مؤيققدة ل قققانون

الحالي حي ذكرت بأن القانون الم قر يأمقذ بالمقذهب الحنفقي وعنقدما تقم تعقديل هقذ الققوانين كانقت
تءتند أيضا إل رأى فقهي وكانت التعديالت تءتهدف دائما ءد بعقض الث قرات فقي هقذ الققوانين حيأث
نان المشرع يغ ل بعض ا حنام الشرعية ونان لأذل انعناسأه علأى وضأع المأرأة الماأرية (أ أنهقا تقرى

الم قرع مقن وضقعه ءقد بعقض الث قرات الموجقودة فقي
أن القانون الحالي نابع من ال ريعة ،واءقتهدف ُ
الققققانون قوقققل التعقققديالت التقققي أُجريقققت ع يقققه ،والتقققي كانقققت لهقققا تقققأثير ءققق وي ع ققق المقققرأة الم قققرية).
(المادر :جريدة ا هرام بتاريخ )2011/4/29
• د.سعد الأدين هاللأي -أسأتاذ ال قأه المقأارن بجامعأة ا هأر حق الحضقانة األولويقة فيقه لقبم ،واألئمقة
األربعقققة امت فقققوا فقققي تحديقققد الءقققن القققذ تنتهقققي عنقققد حضقققانة األم ل طفقققل( .الماأأدر :قن أأاة المح أأور

ال ضائية-برنامج المسلمون يتساءلون بتاريخ )2011/5/6

• الشيخ محمد عبد المقاود  -دنتور مهندا بمعهد البحوث ووقاية النباتأات  يأر أن تمأون الونقت فقي
حضقققانة أمهقققا مقققا دامقققت لقققم تتقققزوج قققريطة أن يراهقققا أويهقققا ف أأالمولى س أأبحانه وتع أأالى يق أأول:

ن

وهل وهأا﴾ .وققانون األحقوال ال م قية الهقدف منقه إعطقاب أكوقر ققدر مقن
َّ
إو وييْمرن ْم أ ْ
ون ت وؤِدوا ا ْ ووم وانات ولأى أ ْ
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الحقققوا الممكنققة ل م قرأة واألم وهققذ الحقققوا إنمققا يقررهققا هللا ءققبحانه وتعققال  .وال نجققد نققص ققرعي
يح ر أمر الءن (المادر :قناة الحنمة ال ضائية-برنامج فرسان السنة)
• الدنتور أسامة عبد السميع -ا ستاذ بنلية الشريعة والقأانون بجامعأة ا هأر ال قهأاء ذهبأوا لأى أن سأن
الحضانة تنتهي عند البلوغ والبلوغ يبدأ من سن التميي

أي عند سبع سنوات قياسا على ا مأر بالاأالة

في حين اعتبر بعض ال قهأاء أن البلأوغ بالنسأبة للولأد ينأون مأع بدايأة االحأتالم وبالنسأبة للبنأت عنأد بدايأة
الحأأيض .وأشأأار لأأى أن فقهأأاء الحن يأأة قأأالوا أن الحضققانة تنتهققي عنققد ءققن  15ءققنة كحققد أق ق

ذا لأأم

ت هأأر عالمأأات الحأأيض عنأأد البنأأت أو االحأأتالم عنأأد الولأأد نأأم يأأرد الولأأد أو البنأأت لأأى ا ب مأأن دون
تخييأأر ويرجأأع تحديأأدهم لسأأن الخامسأأة عشأرة لأأى أن الط أأل يسأأتطيع أن يعبأأر عأأن ن سأأه وعأأن رقباتأأه ذا

خير القاضي وم روع القانون الذ واف ع يه مجمع البحو له ءند رعي حيث تمتد سن الحضأانة
لى  15سنة نم يخير الولد أو البنت ليختار من يريد اإلقامة معه ا ب أو ا م.

(المادر :موقع جريدة الشرق ا وسط بتاريخ ا حد  8يونيو  2003العدد 8958

)http://www.aawsat.com/details.asp?section=17&article=175199&issueno=8958
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 )2اراب مؤيدة لكون قانون الحضانة الحالي ليس قانون ءوزان:

حيأأث اناأأب ترنيأ بعأأض المؤيأأدين علأأى ت نيأأد اآلراء المعارضأأة السأأتمرار العمأأل بالقأأانون الحأأالي والمسأأتندة فقأأط

في مهاجمتها على أن القانون أحأد قأوانين سأو ان وأرجعأت هأذ اآلراء الداعمأة للقأانون الحأالي أن تلأ الهجمأة مأا

هي ال نوع من اإلبت ا من قبأل اآلبأاء قيأر الحاضأنين لخ أض الن قأة وسألب مسأنن ال وجيأة مأن الحاضأنة .ومأن
هذ اآلراء المؤيدة:
• اللواء براهيم ندا -رئيا جمعية "أمهات حاضنات مار الجديأدة"  ن الهدف من مفض ءقن الحضقانة
هو فقط اإلعفاب مقن النفققة والح قول ع ق

ققة الزوجيقة ولقيس مقا يزعمقه هقؤالب اآلبقاب بقأنهم يريقدون

رعايققققققققققققققققققققققققققققققققققة م ققققققققققققققققققققققققققققققققققتركة( .الماأ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أأدر :موقأ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أأع جريأ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أأدة رو اليوسأ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أأل
)http://www.rosaonline.net/Weekly/News.asp?id=116960

• د .بلقيا عبد الرحمن حامأد فتوتأة –ا سأتاذة بنليأة القأانون جامعأة النيلأين-ا ردن تحديقد ءقن الحضقانة
حءب م

حة الطفل وحءب طويعة الدولة( .المادر :موقع بوابة المرأة

)http://www.womengateway.com/arwg/e-+library/Studies/smlylaw/women+and+laws.htm

• الأأدنتورة أمأأاني الطوي أأل -الخبيأأر بمرن أ ا هأ أرام للد ارسأأات اإلس أأتراتيجية  تف قققل وقققين ققققوانين األءقققرة،
وءوزان مبارت مشيرة لى أن مجموعة من الحقوقيات والنا طات هن وراب

دور القوانين .والمهم يجأب

أال نضع خطوات اإلاالح االجتماعي تحت أي اسم أو عار .الاواب أن نحدد الاالح فيها وقيأر فقأد
فشلت حرنات عديأدة علأى مأد  40سأنة الرتباطهأا بيسأماء وجأات عمأاء أو و راء وأمأدت علأى ضأرورة
الن أأر فأأي الق أوانين بمأأا يحقأأق اأأالح ا بنأأاء فمطلأأوب وجأأود ت أوا ن فأأي الحقأأوق والواجبأأات بأأال تطأأرف أو

محاباة ي طرف( .المادر :جريدة ا هرام-ملحق الجمعة بتاريخ )2011/5/6
• أ .ينات براهيم –اح ية بالجمهورية  قوانين الحضانة خط أحمر لن تسمح النساء بتجاو  .وتأر أن مقا
قام به غير الحاضنين من م اهرات لتعديل ءقن الحضقانة وغيرهقا هقو اوتقزاز واءقت الل والهقدف الحقيققي
منه تمفيض ءن الحضانة النتزاع مءكن الحضانة وح الوالية التع يمية والتهرب من النفقة
(المادر :جريدة الجمهورية -بتاريخ )2011/5/19
• أ.منى نشيت –رئيسة تحرير مجلة حريتي  الفطرة الءوية تمنح حضانة ال

ير ألمه.

(الما أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أأدر :جري أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أأدة الجمهوري أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أأة -بت أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أأاريخ )2011/11/17
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❖ ثانيا :اآلراب المعارضة ل قانون الحالي ل حضانة والرد ع يها

❖ الجدول التأالي يوضأح آراء المعارضأون لقأانون الحضأانة الحأالي والأرد علأى أرائهأم و يمنأن تلخأيص اآلراء المعارضأة فأي أن القأانون :قيأر شأرعي قيأر

دسأأتوري أاأأدر الن أأام السأأابق لماأألحة شخاأأية أو اأأدر بسأأبب ات اقيأأة بنأأين لهأأدم ا سأرة الماأرية تسأأبب فأأي انتشأأار الأ واج العرفأأي يجعأأل ترتيأأب

الحضانة قير منال وذل نما يلي:

الرأى المعارض أ حاب اآلراب المعارضة لقانون الحضانة الحالي ،وحجتهم
في معارضته ومهاجمته

.1

القانون الحالي ○ ونانت حجة د.محمد نمال -ا ستاذ بنلية الحقوق/جامعة
اإلسنندرية -في ذل قوله تعأالى﴿ :ال ُت َض َّار َو ِالَد ٌة ِو َوَل ِد َها َوال
غير رعي:
ود َل ُه ِو َوَل ِد ﴾ فهذا التعديل –وفقا لرأيه الشخاأي -يضقر
َم ْوُل ٌ
بم

حة األب ويحم ه أعباب لم يفرضها ع يقه ال قرع .نمأا

أنأأه يجامققل الحاضققنة

نهأأا تحاأأل علأأى ن قأأة ومسأأنن مأأن

ال وج من دون وجه حق .

الرد ع

هذا اآلراب من الناحية القانونية والدءتورية
وال رعية

اراب المؤيدين ع

اءتمرار العمل بالقانون الحالي

• د.محمد رأفا عمماان -عضو جنةوا بجوثو
والرد ع هذا األمر هو أن:
بجفقهيا بمنمع بجوث بإلسالميا في بألزهو  بجوي
أال ":وعولى اْل وم ْولأ أ أأود ولأ أ أأه رْ قهأ أ أ َّأن وون ْسأ أ أ وأوته َّن
هللا تعأ أ أأالى قأ أ أ و
ي ى أن سن الحضانة لم يمب فيها نص صريح يباين
ب أأاْل وم ْعروف" (البقأ أرة .)233:نم أأا ق أأال ف أأي نتاب أأه الع يأ أ  :انتهااء مادتها ،كمو ن سان الحضاانة يجا أن تارتب
و"س أأننوه َّن م أأن حي أأث س أأننتم م أأن وج أأدنم وال تض أأاروه َّن بمصلحة الصغير والمصلحة قد تختلف من عصر إلى
ْ وْ و وْ ْ ْ ْ ْ و و ِ
ْ
آخر .فتلك بجمسولجا مت ككوا جالهتهو س سوغ متتيو ب
َّ
ضّيقوا وعول ْيهن" )الطالق(6:
الزمان واملكان.
لت و
فمأأن حقأأوق المطلقأأة هأأي :أن ينأأون لهأأا مسأأنن لحضأأانة
• الاااادكتورة فوعيااااة عبااااد ال ااااتار -بجخويوووو
ا والد حتأأى تنتهأأي فت أرة الحضأأانة ولهأأا أج أرة خااأأة
بجق ن نيا كنست ذ بجقو ن بن مةوا بجقو ه  القاانون
لخدمة ا والد.
المصري يأخر بالمره الحنف وعندما تم تعديل هره
القااوانين كان ا ت ااتند أيضااا إلااى رأن فقه ا وكان ا
التعديالت ت تهدف دائما ً سد بعا المغارات فا هاره
القوانين.
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الرأى المعارض أ حاب اآلراب المعارضة لقانون الحضانة الحالي ،وحجتهم
في معارضته ومهاجمته

.2

الرد ع

القانون الحالي د.ما أ أأط ى مأ أ أراد -ا س أ أأتاذ بنلي أ أأة أا أ أأول ال أ أأدين بجامع أ أأة والرد ع
غير رعي:

هذا اآلراب من الناحية القانونية والدءتورية
وال رعية

هذا األمر هو أن:

امتالف الءن وين الفقهاب أمر م حوظ ،وبالتالي يكون

ا هأأر -قأأال أن الحضققانة ُجع ققت أوال لققبم مققا لققم تتققزوج
والحضانة لها ءقن معينقة فق ذا اءقت ن الطفقل عقن المدمقة تحديققد الءققن وفقققا لمقتضققيات الع ققر ووفقققا لم ق حة

وب قق ءققن التمييققز ف نققه يتققرت ل قاضققي تقققدير نهايققة ءققن الطفقققل/ة ويقققتم الحكقققم ونقققاب ع ققق القيقققاس فقققي أمقققور
الحضانة ،ودلقل ع ق كالمقه بقأن بعقض الفقهقاب ذهوقوا إلق

أن ال قققوي إذا و ققق  7ءقققنوات والونقققت إذا و قققت  9ءقققنوات
ويققدمل
والمالكيققة قققالوا تبق ق الونققت عنققد أمهققا حت ق تتققزوج ُ

وها واألحناف قالوا :أنها إذا و ت الحيض تضقم إلق أويهقا

وقأأد ورد فأأي التخييأأر عأأدة روايأأات منهأأا أن عمأأر رضأأي هللا

عنأأه اختاأأم ليأأه اأأبى فقأأال هأأو مأأع أمأأه حتأأى يعأأرب عنأأه
لسانه فيختار وفى رواية أن علأي ابأن أبأي طالأب رضأي هللا
عنه أتت ليه امرأة وابى فقأال علأى للاأبي :أنأت مأع أمأ

خيأ أأر
ف أأدذا بلغ أأت تختأ أأار والمش أأهور أن الاأ أأبي ذا بل أأغ  7ي ّ
والبنأ أأت ذا بلغأ أأت  9تخيأ أأر والعب أ أرة فأ أأي نأ أأل هأ أأذا بأ أأالتميي

والمالحة التي تتناسب مع الحاضنة والمحضون وا ب وهنا

م اوهة ،كما يحكمه اعتبارات فرضها الواققع  ،أولهمقا:

اراب المؤيدين ع

اءتمرار العمل بالقانون الحالي

• د.محمد رأفا عمماان -عضو جنةوا بجوثو
بجفقهيا بمنمع بجوث بإلسالميا في بألزهو  بجوي
ي ى أن سن الحضانة لم يمب فيها نص صريح يباين
انتهااء مادتها ،كمو ن سان الحضاانة يجا أن تارتب
بمصلحة الصغير والمصلحة قد تختلف من عصر إلى
آخر .فتلك بجمسولجا مت ككوا جالهتهو س سوغ متتيو ب
الزمان واملكان.

اءت حاب األ ل ،وهو يقض و بقاب ما كقان ع ق مقا
• ككيجك د .محمود عبد الغنا بألسوت ذ بن مةوا
كان في ل روف اجتماعية وعامقة تءقتوجب تحقيق بألزهووو  فهووو يووو ى ن سااان الحضاااانة  15سااانة
مناس نظرا ً لحاجة الطفل ألمه حتى هرا ال ن.
االءتقرار النفءي ل ير ،وذلت و بقائه في حضن أمه
• د.عباااد ل النجاااار –نسوووت ذ بجقووو ن بجمووو ني
أو حضقققانتها حتققق يققققوى عقققود  ،ويققققدر ع ققق تحمقققل
بن مةا بألزهو  صو او ف فوي ى و ى بجةو كب ن
ال دمات االجتماعية والحياتية التقي كقان يتحم هقا مقن حضااانة الماارأة بطفلهااا تصاال إلااى  40عاماا ً عنااد اباان
هم أدن منه ءنا فيما مض  ،وليرتقو كثيق ار مقن دفب حاااام الظااااهري .فهناااا ضااااب فقهااا يح ااام تلااا
الم اااألة كهووو يمقوووة ا عووو مضوووم نه ن مووو يتةلووو
أمه فين أ هادئ النفس ء يم التكوين
ب جتق يم يك ب ألب كمو يتةلو بو جتك يك يكو بو أل .
فلوويب ناووة سووك جلف ووة بوويك بأل كب بووك ه و  15ع ًم و
ألنه سك بج ش  ،س بء ذك ً ب ن ننقى.
وثانيهما :أن اهتمام األم بطف ها فقي ال قئون التع يميقة
• س.سوووة بجووو يك هالجوووي -نسوووت ذ بجفقووو بجمقووو
والرياضققية واالجتماعيقة وغيرهققا أكوققر كثيق ار مققن اهتمققام بن مةا بألزهو  حا الحضاانة األولوياة فياه لا م،
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الرأى المعارض أ حاب اآلراب المعارضة لقانون الحضانة الحالي ،وحجتهم
في معارضته ومهاجمته

الرد ع

هذا اآلراب من الناحية القانونية والدءتورية
وال رعية

اراب المؤيدين ع

اءتمرار العمل بالقانون الحالي

يقأأدر القاضأأي مأأا يأ ار أنسأأب وا اأأل العأأام أال يأ اد فأأي سأأن األب ،ولهققذا كققان بقققاؤ معهققا أطققول فتققرة ممكنققة بمققا واألئمة األربعة اختلفوا ف تحدياد ال ان الاري تنتها
عنده حضانة األم للطفل.
يتف ق مققع م ق حة ال ق ير ،وه ق األ ققل الققذ يققدور
الحضانة.
حوله الكالم وال يجوز أن يتعدا ل ير  ،ف يس األمر مما
يتع

األب

بم

حة األم ،كما أنه ليس مما يتع

بم

حة

► ولهذين االعتبارين وغيرهما رأى الكثير من الع مقاب
والفقهققققاب تققققرجيح القققققول الققققذ ذهققققب بققققأن أقققققل ءققققن
الحضانة هو ءن الو وص وأق قه « »15ءقنة ،وتقم ت ييقر

القانون الءاو من  10ءنين ل فت  ،و 12ءقنة ل فتقاة
وفقا لهذا التقدير وبناب ع

.3

هذا الترجيح واالعتبارات

القانون الحالي أم أ أأا د.محم أ أأد الش أ أأحات -رئ أ أأيا المجل أ أأا ا عل أ أأى للش أ أأئون وكمققا ق نققا مءققبقا أن :امققتالف الءققن وققين الفقهققاب أمققر
غير رعي:

اإلسالمية -فيقول أن اإلءالم لم يقل إن الحضانة  15عامقا م حققوظ ،وبالتققالي يكققون تحديققد الءققن وفقققا لمقتضققيات

فاإلمأأام الشأأافعي قأأال  7سأأنوات ونأأذل أحمأأد ابأأن حنبأأل وأبأأو الع ققر ووفقققا لم ق حة الطفققل/ة كمققا يحكمققه اعتبققارات
حني ة  9ومال قال حتى يبلغ أو تت وج ا م.

فرضها الواقع ،أولهما :اءت قحاب األ قل ،وهأو يقضأى
بدبقأأاء مأأا نأأان علأأى مأأا نأأان فأأي أأل أأروف اجتماعيأأة
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بجشيخ مثم عو بجمق س  -سكت مهة س بمةه
بجوث ككا يا بجةو ت  ي ى ن تك البن ف
حضانة أمها ما دام لم تتاوج شريطة أن يراها
أبيها ،فسوث ن كتة جى يق ف﴿:ى
َ
بّلله يهل ْ ُم ُ ُك ْم ن ه ْ ت ُ هؤسُّكب ْبأل ه هم نه ىجى نهله ﴾ .كقانون
األحوال الشخصية الهدف منه إعطاء الحقوق
الممكنة ل م الت يقررها لها ل سبحانه وتعالى .كال
17

الرأى المعارض أ حاب اآلراب المعارضة لقانون الحضانة الحالي ،وحجتهم
في معارضته ومهاجمته

الرد ع

هذا اآلراب من الناحية القانونية والدءتورية
وال رعية

وعامة تستوجب تحقيق االستقرار الن سي للاغير وذل

اراب المؤيدين ع

اءتمرار العمل بالقانون الحالي

نجد نص شرع يحصر أمر ال ن.

بدبقائه في حضن أمه أو حضانتها أفضل.

وثانيهمققا :أن اهتمققام األم بطف هققا فأأي الشأأئون التعليميأأة

والرياضأأية واالجتماعي أة وقيرهأأا أكوققر كثي ق ار مققن اهتمققام

األب

(كما أن أر اإلمام مالت يذكر أن الحضانة تكون حتق
الو وص ،وال افعية قدروا ءن الو وص وق  15عام)

.4

القانون الحالي ○ فأأي حأأين أن المحققامي وليققد زهققران مؤءققس حركققة ثققورة وكمققا ق نققا مءققبقا أن :امققتالف الءققن وققين الفقهققاب أمققر
غير رعي:

رجققال م ققر قأأال أن األئمققة قققالوا بققأن حضققانة األم تنتهققي م حققوظ ،وبالتققالي يكققون تحديققد الءققن وفقققا لمقتضققيات

عنققد ممققس ءققنوات ،والققبعض اآلمققر قققال  7وامققرون قققالوا الع ققر ووفقققا لم ق حة الطفققل/ة كمققا يحكمققه اعتبققارات
 10ءققنوات ل ونققت عنققد الو ققوص .والهأأدف مأأن ذلأ أن الط أأل فرضها الواقع ،أولهما :اءت قحاب األ قل ،وهأو يقضأى
في بداية حياته يحتاج لى رعاية ا م أما بعد ذلت ففي هذ

بدبقأأاء مأأا نأأان علأأى مأأا نأأان فأأي أأل أأروف اجتماعيأأة

الءققن يكققون االوققن قققد و ققل لدرجققة التمييققز وبالتأأالي فأأدن وعامة تستوجب تحقيق االستقرار الن سي للاغير وذل

رعايأأة ا ب لأأه تمأأون ا ولأأي للتيديأأب والتهأأذيب والتر يأأة علأأي بدبقائه في حضن أمه أو حضانتها أفضل.
القدرة علي التحمل والرجولة.

وثانيهمققا :أن اهتمققام األم بطف هققا فأأي الشأأئون التعليميأأة
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• د.عباااد ل النجاااار –نسوووت ذ بجقووو ن بجمووو ني
بن مةا بألزهو  صو او ف فوي ى و ى بجةو كب ن
حضااانة الماارأة بطفلهااا تصاال إلااى  40عاماا ً عنااد اباان
حاااام الظااااهري .فهناااا ضااااب فقهااا يح ااام تلااا
الم اااألة كهووو يمقوووة ا عووو مضوووم نه ن مووو يتةلووو
ب جتق يم يك ب ألب كمو يتةلو بو جتك يك يكو بو أل .
فلوويب ناووة سووك جلف ووة بوويك بأل كب بووك ه و  15ع ًم و
ألنه سك بج ش  ،س بء ذك ً ب ن ننقى.
• الاااادكتورة فوعيااااة عبااااد ال ااااتار -بجخويوووو
بجق ن نيا كنست ذ بجقو ن بن مةوا بجقو ه  القاانون
المصري يأخر بالمره الحنف وعندما تم تعديل هره
18

الرأى المعارض أ حاب اآلراب المعارضة لقانون الحضانة الحالي ،وحجتهم
في معارضته ومهاجمته

الرد ع

هذا اآلراب من الناحية القانونية والدءتورية
وال رعية

والرياضأأية واالجتماعي أة وقيرهأأا أكوققر كثي ق ار مققن اهتمققام

األب

(كما أن أر اإلمام مالت يذكر أن الحضانة تكون حتق
الو وص ،وال افعية قدروا ءن الو وص وق  15عام)

.5

القانون الحالي بالنسبة ل أ د عقادل عقامر –ناتأب اأح ي -فقأد اسأتند لفتقوى  -وكمققا نققرى فق ن هققذ الفتققاوى تعققود لع قرات واألمققرى
غير رعي:

فضقققي ة المفتقققي أحمقققد هريقققد الا أأادرة بت أأاريخ  21فب اري أأر لمئات الءنين ،أ أنها ال تتما

مع الع ر الحقالي،

 1965بأأين "ال تأأاة ذا تجأأاو ت أقاأأى سأأن الحضأأانة -وهأأي وال يقققققذكر فيهقققققا أر الع مقققققاب والفقهقققققاب المعا قققققرين

الم قققار إلققق ارائهقققم بقققالعمود التقققالي المقققاص بققق راب
 11سنة -وجب شأرعا ضأمها لأى أقأرب عااأب لهأا" ونأذا "و ُ
فتقققوى محمقققد عوقققد ف أأي  1317ه أ أ ب أأين "ح أأق حض أأانة ا م المؤيدين إلءتمرار العمل بقانون الحضانة الحالي

للابي ينتهي ذا بلغ تمام  7سأنين مأن سأنه وحأق حضأانتها  -كمققا أنهققا ت فققل أر بعققض األئمققة ومققنهم أر اإلمققام

للبنت ينتهي متى أتمت  9سنين .وآراء آخرين.

اراب المؤيدين ع

اءتمرار العمل بالقانون الحالي

القااوانين كان ا ت ااتند أيضااا إلااى رأن فقه ا وكان ا
التعديالت ت تهدف دائما ً سد بعا المغارات فا هاره
القوانين.
• س.سوووة بجووو يك هالجوووي -نسوووت ذ بجفقووو بجمقووو
بن مةا بألزهو  حا الحضاانة األولوياة فياه لا م،
واألئمة األربعة اختلفوا ف تحدياد ال ان الاري تنتها
عنده حضانة األم للطفل.
بجشيخ مثم عو بجمق س  -سكت مهة س بمةه
بجوث ككا يا بجةو ت  ي ى ن تك البن ف
حضانة أمها ما دام لم تتاوج شريطة أن يراها
أبيها ،فسوث ن كتة جى يق ف﴿:ى
َ
بّلله يهل ْ ُم ُ ُك ْم ن ه ْ ت ُ هؤسُّكب ْبأل ه هم نه ىجى نهله ﴾ .كقانون
األحوال الشخصية الهدف منه إعطاء الحقوق
الممكنة ل م الت يقررها لها ل سبحانه وتعالى .كال
نجد نص شرع يحصر أمر ال ن.

مالقققت القققذ ربقققط ءقققن الحضقققانة بقققالو وص ،والقققذ ققققدر

ال افعية وق  15عاما
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في معارضته ومهاجمته

.6

الرد ع

هذا اآلراب من الناحية القانونية والدءتورية
وال رعية

القانون الحالي ○ ءققامح مم ققوف -رئأأيا جمعيأأة حمايأأة ا سأرة الماأرية -وكمققا ق نققا مءققبقا أن :امققتالف الءققن وققين الفقهققاب أمققر
غير رعي:

قال أن جمهور ال قهاء ات قوا علي أن سن الحضانة للأذنر  7م حققوظ ،وبالتققالي يكققون تحديققد الءقن وفقققا لمقتضققيات

الع ققر ووفقققا لم ق حة الطفققل/ة كمققا يحكمققه اعتبققارات

سنوات ولألننى  9سنوات.

فرضها الواقع ،أولهما :اءت قحاب األ قل ،وهأو يقضأى
بدبقأأاء مأأا نأأان علأأى مأأا نأأان فأأي أأل أأروف اجتماعيأأة
وعامة تستوجب تحقيق االستقرار الن سي للاغير وذل

اراب المؤيدين ع

اءتمرار العمل بالقانون الحالي

بجشيخ مثم عو بجمق س  -سكت مهة س بمةه
بجوث ككا يا بجةو ت  ي ى ن تك البن ف
حضانة أمها ما دام لم تتاوج شريطة أن يراها
أبيها ،فسوث ن كتة جى يق ف﴿:ى
َ
بّلله يهل ْ ُم ُ ُك ْم ن ه ْ ت ُ هؤسُّكب ْبأل ه هم نه ىجى نهله ﴾ .كقانون
األحوال الشخصية الهدف منه إعطاء الحقوق
الممكنة ل م الت يقررها لها ل سبحانه وتعالى .كال
نجد نص شرع يحصر أمر ال ن.

بدبقائه في حضن أمه أو حضانتها أفضل.

وثانيهمققا :أن اهتمققام األم بطف هققا فأأي الشأأئون التعليميأأة

والرياضأأية واالجتماعي أة وقيرهأأا أكوققر كثي ق ار مققن اهتمققام

األب (كما أن أر اإلمام مالت يذكر أن الحضانة تكقون
حت الو وص ،وال افعية قدروا ءن الو وص وق  15عام)

.7

القانون الحالي الوحيأأد الأأذي يأأر ذل أ نأأان ءققامح مم ققوف-رئأأيا جمعيأأة نمأ أأا أوضأ أأحنا فدنأ أأه عنأ أأدما طعأ أأن أحأ أأدهم علأ أأى قأ أأانون

غير دءتور

حماية ا سرة المارية ،-الذي قال أن "قوانين سأو ان مبأار

الحضانة بعدم الدستورية قضت المحنمة الدسأتورية فأي

باط ة دءتوريا  .ومن المفترض مع مرور الءنوات أن يقل الأأدعو رقأأم  201لسأأنة  23قضأأائية دسأأتور -المحنأأوم

ءن الحضانة وال يزيقد .ولمأن مأا حأدث فأي السأنوات ا خيأرة فيهأأا بجلسأأة ا حأأد  15ديسأأمبر " :-2002عققدم ممالفققة
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الرد ع

هذا اآلراب من الناحية القانونية والدءتورية
وال رعية

اراب المؤيدين ع

اءتمرار العمل بالقانون الحالي

ن أأان العن أأا لت أأدمير ا سأ أرة الماأ أرية فا أأار هن أأا فس أأادا القققققانون المققققادة الثانيققققة مققققن الدءققققتور كمققققا قضققققت

اجتماعيأ أ أأا وقطعأ أ أأت أرحأ أ أأام  7.300ط أ أ أأل ماأ أ أأري وحرم أ أ أوا المحكمة بعدم ممالفته المادة التاءعة من الدءتور".

بالمامأأل مأأن آبأأائهم بسأأبب قأأانون الحضأأانة والرؤيأأة والوالي أأة
التعليمية.

.8

القانون الحالي وليأأد ه أران  -منسأأق ائأأتالف "-نأأورة رجأأال ماأأر -قأأال أن نجققد أن أغ ققب مققن أرجعقوا القققانون أنهققا ققوانين الهققانم  -وترى بعض اآلراب أن إل اا هذ القوانين بالن ام

ققققانون ءقققوزان قوانين سو ان مبار أفسدت حياة ا سرة المارية.

هم اآلباب غير الحاضنين ؛ وبالتالي كقان مقن الطويعقي الءاو وءوزان مبارت ال يعدو كونه مجرد اءقت الل

الحاضقققققققققققققققنين

هذ اآلراب أنها مجرد كالم مرءقل بقال ءقند ،ويءقتهدف الفكققرة ويكمققن الهققدف الحقيقققي وراب ذلققت هققو رغبققة

(اآلبقققققاب غيقققققر
وامرين):

انحيازهم ضد القانون الحالي ولكقن كقان الم قترت فقي لعمققل ققو إعالمققي ،وجققذب ال ق أر العققام لتونققي هققذ

ت ققققويه القققققانون ال أكثققققر وهققققي مجققققرد وجهققققة ن ققققر هقؤالب األ ققماص غيققر الحاضققنين فققي تمفققيض ءققن
م قققية ألن هقققذ الققققوانين موجقققودة قوقققل فتقققرة حكقققم الحضانة بحي يتم تمفيض النفقة من ع ق عقاتقهم

الن ققام الءققاو  ،والتعققديالت التققي أُجريققت ع يهققا كانققت وءققق ب ققققة الزوجيقققة مقققن األم الحاضقققنة فقققي وققققت

بعققد دراءققة متأنيققة ومءتفيضققة ،لتواكققب الع ققر ،وقققد أءرع ويتضح ذلت في اراب كل من:
أوضققققحنا مءققققبقا الققققرأى الققققديني وال ققققرعي والقققققانون

والدءتورى
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• ال قققواب إوقققراهيم نقققدا -رئقققيس جمعيقققة "أمهقققات
حاضققنات م ققر الجديققدة"  إن الهققدف مققن

مفققض ءققن الحضققانة هققو فقققط اإلعفققاب مققن
21

الرأى المعارض أ حاب اآلراب المعارضة لقانون الحضانة الحالي ،وحجتهم
في معارضته ومهاجمته

الرد ع

هذا اآلراب من الناحية القانونية والدءتورية
وال رعية

اراب المؤيدين ع

اءتمرار العمل بالقانون الحالي

النفقة والح ول ع

قة الزوجية ولقيس مقا

يزعمققققه هققققؤالب اآلبققققاب بققققأنهم يريققققدون رعايققققة

م تركة.
• ن.زيةووو ىبووو بهيم –صوووثفيا بالجمهورياااة 
قوانين الحضانة مقط أحمقر لقن تءقمح النءقاب
وتجاوز وتقرى أن مقا ققام بقه غيقر الحاضقنين

من م اهرات لتعديل ءن الحضانة وغيرها هو

اوتزاز واءت الل والهدف الحقيقي منه تمفيض
ءققن الحضققانة النتقزاع مءققكن الحضققانة وح ق

.9

القانون الحالي

ققققانون ءقققوزان

الوالية التع يمية والتهرب من النفقة

د.حسأ أأام الشنشأ أأور -رئأ أأيا الجمعيأ أأة الما أ أرية

بنأ أأاء نجققد أن أغ ققب مققن أرجع قوا القققانون أنهققا ققوانين الهققانم  -وترى بعض اآلراب أن إل اا هقذ الققوانين بالن قام الءقاو
وءقققوزان مبقققارت ال يعقققدو كونقققه مجقققرد اءقققت الل لعمقققل قققو

الط أأالق -أوض أأح أري أأه ف أأي أن أأه ش أأرع رض أأاء وت ا أأيال هم اآلباب غير الحاضنين ؛ وبالتالي كقان مقن الطويعقي

إعالمي ،وجذب ال أر العقام لتونقي هقذ الفكقرة ويكمقن الهقدف

(اآلبقققققاب غيقققققر

لا أ أأديقاتها المعين أ أأات ف أ أأي مجل أ أأا الش أ أأعب وأا أ أأدقائها انحيازهم ضد القانون الحالي ولكقن كقان الم قترت فقي

وامرين):

العالق أأة ب أأين الحاض أأن وقي أأر الحاض أأن وح أأرم  5مالي أأين ت ققققويه القققققانون ال أكثققققر وهققققي مجققققرد وجهققققة ن ققققر عقققاتقهم وءققق ب ققققة الزوجيقققة مقققن األم الحاضقققنة فقققي وققققت

الحاضقققققققققققققققنين

المعأأروفين بيسأأمائهم ذل أ الرفأأع الأأذي أحأأدث ل أ اال فأأي هذ اآلراب أنها مجرد كالم مرءقل بقال ءقند ،ويءقتهدف
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ط أل مأن أط أال الطأالق مأن رؤيأة آبأائهم وذويهأم وقطأع
ا رحام لخما سنان مار.

الرد ع

هذا اآلراب من الناحية القانونية والدءتورية
وال رعية

اراب المؤيدين ع

اءتمرار العمل بالقانون الحالي

م قققية ألن هقققذ الققققوانين موجقققودة قوقققل فتقققرة حكقققم أءرع ويتضح ذلت في اراب كل من:
• ال قواب إو قراهيم نققدا -رئققيس جمعيققة "أمهققات حاضققنات

الن ققام الءققاو  ،والتعققديالت التققي أُجريققت ع يهققا كانققت

م قققققر الجديقققققدة"  إن الهقققققدف مقققققن مفقققققض ءقققققن

بعققد دراءققة متأنيققة ومءتفيضققة ،لتواكققب الع ققر ،وقققد

الحضانة هقو فققط اإلعفقاب مقن النفققة والح قول ع ق

أوضققققحنا مءققققبقا الققققرأى الققققديني وال ققققرعي والقققققانون

قققة الزوجيققة ولققيس مققا يزعمققه ه قؤالب اآلبققاب بققأنهم

والدءتورى

يريدون رعاية م تركة.

•

ن.زيةووو

ىبووو بهيم –صوووثفيا بالجمهورياااة  ققققوانين

الحضانة مط أحمقر لقن تءقمح النءقاب وتجقاوز وتقرى
أن ما قام به غير الحاضنين من م اهرات لتعديل ءقن
الحضانة وغيرها هو اوتزاز واءت الل والهقدف الحقيققي
منققه تمفققيض ءققن الحضققانة النت قزاع مءققكن الحضققانة

 .10القانون الحالي
ققققانون ءقققوزان

(اآلبقققققاب غيقققققر
الحاضقققققققققققققققنين

وامرين):

وح الوالية التع يمية والتهرب من النفقة

○ د .عأ ة نأريم –أسأأتاذ وخبيأأر علأأم االجتمأأاع -تأأر أن وهي بذل تننر ال أر الأديني والشأرعي والقأانوني للشأيو

هنققات الكثيققرون ممققن يققرون أنققه ال عالقققة وققين هققذ

قأأانوني الرؤيأأة والحضأأانة الجديأأدين هأ ار فأأي ق لأأة مأأن والخبأ أ أراء الق أ أأانونيين ال أ أأذين أق أ أأروا با أ أأحة الق أ أأانون م أ أأن الق قوانين وبققين الن ققام الءققاو وءققوزان مبققارت ،مققن
التدقيق والدراسة.

الناحية القانونية والدسأتورية والشأرعية واالجتماعيأة أيضأا ضمن هؤالب :الدكتورة أماني الطويل -المويقر بمركقز

والتأأي تتمنأأل فأأي مقتضأأيات العاأأر الحأأالي الأأذي نعيشأأه األهقققرام ل دراءقققات اإلءقققتراتيجية ،التقققي تف وووة بووويك
فنيأأل تأ ار قيأأر دقيأأق فلأأم تعتمأأد فأأي رأيهأأا علأأى أ سأأند اووو بنيك بألسووو ا كسووو زب موووو  ,مشااايرة إلااا أن
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الرد ع

هذا اآلراب من الناحية القانونية والدءتورية
وال رعية

ديني أو علمي

 .11القانون الحالي

د.سأأعاد اأأالح -أسأأتاذ ال قأأه المقأأارن بجامعأأة ا هأأر -قانون الحضانة جاء بعد د ارسأات متينيأة ومست يضأة مأن

(اآلبقققققاب غيقققققر

الشخاأأأيات العامأ أأة فأ أأي والديني أ أأة والقانوني أ أأة فه أ أأي ت أ أأم وض أ أأعها لحماي أ أأة الط أ أأل

ققققانون ءقققوزان

الحاضقققققققققققققققنين

وامرين):

قال أأت أن رف أأع س أأن الحض أأانة ل أأى  15عام أأا ج أأاء بن أأاءا نبأ أأار العلمأ أأاء وال قهأ أأاء والخب أ أراء مأ أأن الناحيأ أأة الشأ أأرعية
علأ أأى االنحيأ أأا

ل أأى بعأ أأض

المجتمع فنان هذا هدما لألسرة.

ولحماية ا سرة المارية ولأيا نمأا ذنأرت بينهأا لاأالح

الشخاأ أ أأيات العامأ أ أأة فأ أ أأي المجتمأ أ أأع حيأ أ أأث نأ أ أأان مأ أ أأن
المعأأروف أن مأأن لأأه سأألطة فأأي وقأأت الن أأام السأأابق لأأن
يحتاج لمنل هذ القوانين لين م أمور حياته بل سيستخدم
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اراب المؤيدين ع

اءتمرار العمل بالقانون الحالي

منم عا مك بجثق اي كبجة شط هوك ك بء صو ك
بجقووو بنيك .وتقاااول أن المهااام يجااا أال نضااا خطاااوات
اإلصاااااالت االجتمااااااع تحااااا أي اسااااام أو عصااااار..
الصااواأ أن نحاادد الصااالح فيهااا وديااره ,فقااد فشاال
حركات عديدة عل مدن  40سانة الرتباههاا بأساماء
عوجات ععمااء أو وعراء ،كهوي موع وو ك بجة و
في بجق بنيك بم يثق ص جح بألبةو ء ،ومطلاوأ تاواعن
فااا الحقاااوق والواجباااات باااال تطااارف أو محابااااة ألي
هرف وال عي إذا كان صالح األسرة يتطل الرجاوع
عن قانون فيلغ أو يناقش فياه المختصاون للوصاول
لألصلح واألكثر عدالة.
▪ بجشيخ مثم عو بجمق س  -سكت
مهة س بمةه بجوث ككا يا بجةو ت 
ي ى ن تك البن ف حضانة أمها ما
دام لم تتاوج شريطة أن يراها أبيها،
فسوث ن كتة جى يق ف﴿:ى
َ
بّلله يهل ْ ُم ُ ُك ْم ن ه ْ ت ُ هؤسُّكب ْبأل ه هم نه ىجى نهله ﴾.
كقانون األحوال الشخصية الهدف منه
إعطاء الحقوق الممكنة ل م الت يقررها لها
ل سبحانه وتعالى .كال نجد نص شرع
يحصر أمر ال ن.
▪ د.عبد ل النجار –نست ذ بجق ن بجم ني
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الرد ع

هذا اآلراب من الناحية القانونية والدءتورية
وال رعية

اراب المؤيدين ع

سأألطته لتحقيأأق مأأا يريأأد دون اللجأأوء للمحأأامم ولمأأن هأأذ
القوانين وضعت لتاب في مالحة الط ل وا سرة

 .12القانون الحالي
ققققانون ءقققوزان
( حفيين):

•

نم أ أأا دع أ أأم ه أ أأذ ال نأ أ أرة –أن الق أ أأانون م أ أأن "قأ أ أوانين

الهانم" -مجموعة من الاح يين هم :محمقد عوقد الحقاف –
اح ي في جريدة ا خبأار والاأح ي /محمأد أمأين (والأذي

لطالمأأا ذنأأر فأأي مقاالتأأه بالوفأأد أنهأأا "ق أوانين الهأأانم" وأيضأأا
الاأأح ي /ققارل ف قؤاد الم ققر بالماأأري اليأأوم والمحأأررة
بالوفد /غادة.

•

غير الحاضنين ،واءتمدموا أقالمهم في ن ر فكقرة أنهقا

ققوانين الن ققام الءققاو وذلققت فققي ء ءق ة مققن المقققاالت

بن مةا بألزه  ص ا ف في ى ى
بجة كب ن حضانة المرأة بطفلها تصل إلى
 40عاما ً عند ابن حام الظاهري .فهنا
ضاب فقه يح م تل الم ألة كه يمقة
ا ع مضم نه ن م يتةل ب جتق يم يك
ب ألب كم يتةل ب جتك يك يك ب أل  .فليب
ناة سك جلف ة بيك بأل كب بك ه  15ع ًم
ألنه سك بج ش  ،س بء ذك ً ب ن ننقى.
هنققات الكثيققرون ممققن يققرون أنققه ال عالقققة

نتساءل عن أسبابه فلأم ي ير هؤالب من قريب أو بعيد

وقققين هقققذ الققققوانين وبقققين الن قققام الءقققاو وءقققوزان

غيرهقققا مقققن الققققوانين التقققي ُءقققنت و ُ قققرعت فقققي العهقققد
الءاو ؟

المويققر بمركققز األهقرام ل دراءققات اإلءققتراتيجية ،التققي
تف ة بيك او بنيك بألسو ا كسو زب موو  ,مشايرة
إل أن منم عا مك بجثق اي كبجة شط هك ك بء
صووو ك بجقووو بنيك .وتقاااول أن المهااام يجااا أال نضااا
خطااااوات اإلصااااالت االجتماااااع تحاااا أي اساااام أو
عصر ..الصواأ أن نحادد الصاالح فيهاا ودياره ,فقاد
فشل حركات عديادة علا مادن  40سانة الرتباههاا
بأساااااماء عوجاااااات ععمااااااء أو وعراء ،كهوووووي موووووع
و ك بجة في بجق بنيك بم يثقو صو جح بألبةو ء،

إلققق مءقققاوئ ققققوانين العمقققل والضقققرائب واالحتكقققار أو

•

حي ق دعققم ه قؤالب ال ققحفيين مجموعققة مققن اآلبققاب

ه أأذا الهج أأوم الغي أأر م أأدعوم بيي أأة أس أأانيد يجعلن أأا

•

اءتمرار العمل بالقانون الحالي

إضققافة إل ق وضققو إنحيققازهم مققن مققالل عققدم

ذكر اراب الطرف اآلمر من األمهات الحاضنات الالتقي

يعقققانين مقققن تعنققققت أزواجهقققن الءقققابقين ومحققققاوالتهم
المتطاف ف ذات أكبادهن ودون أ وجه ح
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باألعمدة ال حفية التي يكتوونها ب كل دور  ،والءؤال
هنا لم ي نون ت ت الحم ة ال رءة ع

قوانين األحوال

ال م ققية ومققن ضققمنها الحضققانة وققدعوى أنهققا ققوانين
الن ام الءاو

الرد ع

هذا اآلراب من الناحية القانونية والدءتورية

•

إلقققق جانققققب ذلققققت أيققققن أءققققانيد هققققؤالب لمققققا

وال رعية

يوجهونققه مققن تهققم لهققذ الققوانين مققن مققالل مقققاالتهم

التققي تءققاعد فققي تكققوين ال ق أر العققام؟!

يتضققح لنققا

من هذ اآلراب أنهقا ال تءقتند ع ق أ أءقانيد قرعية

أو قانونيققة أو دءققتورية ،وققل هققي كققالم مرءققل ومجققرد
وجهققة ن ققر م ققية لققبعض اآلبققاب غيققر الحاضققنين

وبعققض الكتققاب التققي اءققتمدم الققبعض مققنهم عبققارات
مءيئة إلي ال ارائهم ل جمهور دون ءند أو دليل

 .13الحضقققققققققققققققققققانة فالأ أأدنتور زكققققي عثمققققان -ا سأ أأتاذ بنليأ أأة الأ أأدعوة اإلسأ أأالمية
مرتبطقققققققققققققققققققققققة بجامعة ا هر -يأر أن الحضقانة مرتبطقة بقالو وص ومأا اد
بالو وص:

عن سن البلوغ فدن الحاضنة ال يجو لها في هأذ ال تأرة أخأذ

الن قة ن حقها الشرعي يقل عند سن البلوغ اواذا ادت عن
ذل فهي المة وليا لهأا حأق فأي المطالبأة بالن قأة نأه ال
يجمأأع لهأأا بأأين الحضأأانة ومطالب أأة ا ب بالن قأأة علأأى ه أأذا

اراب المؤيدين ع

اءتمرار العمل بالقانون الحالي

ومطلوأ تواعن فا الحقاوق والواجباات باال تطارف
أو محاباة ألي هرف وال عي إذا كان صالح األسارة
يتطلااا الرجاااوع عااان قاااانون فيلغااا أو ينااااقش فياااه
المختصون للوصول ل صلح واألكمر عدالة
• أ منق ن ققأت –رئيءققة تحريققر مج ققة حريتققي
 الفطقققرة الءقققوية تمقققنح حضقققانة ال ققق ير ألمقققه
وك نا يعرف بحاالت ابقاب نك قوا باألمهقات فقي

قورة

الطفل و دعاب عدم المقدرة المالية ،وعنقد الطقالا

يت ون الرجال وت هقر قهادات الفققر واإلنفقاا ع ق
األم ورعاية األب حت تكاد تنعدم النفقة

• بالنءقققبة لنقطقققة ارتبقققا الحضقققانة بقققالو وص ،الدكتور أءقامة عوقد الءقميع -ا سأتاذ بنليأة الشأريعة

فبءؤال أحد األطباب عن ءن الو وص ققال أنقه يوقدأ عنقد والقأانون بجامعأأة ا هأأر ال قهأاء ذهبأوا لأأى أن سأأن

ال اب فيمقا وقين  12إلق  16وققد تزيقد أو تققل ءقنة ،الحضأأانة تنتهأأي عنأأد البلأأوغ والبلأأوغ يبأأدأ مأأن سأأن
وعند الفتيات من  11وحت  15وأيضا قد تزيد أو تقل التمييأ أ أ

أي عن أ أأد س أ أأبع س أ أأنوات قياس أ أأا عل أ أأى ا م أ أأر

ءنة ،وفي حقاالت طويقة ما قة هنقات مقا يعقرف باءقم بالاأأالة فأأي حأأين اعتبأأر بعأأض ال قهأأاء أن البلأأوغ
الو ققوص المبكققر حيق ت هققر عالمققات الو ققوص فققي ءققن بالنسبة للولد ينون مع بداية االحأتالم وبالنسأبة للبنأت
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ا ساا .وقال أن رفع ءن الحضانة ينب ي أن يترت لتقدير

الرد ع

هذا اآلراب من الناحية القانونية والدءتورية
وال رعية

اراب المؤيدين ع

اءتمرار العمل بالقانون الحالي

غير معتادة مثل الق 9أو الق 10ءنوات

عند بدايأة الحأيض .وأشأار لأى أن فقهأاء الحن يأة قأالوا

ل عمل ،فهو أمر يتناف مقع المنطق وققوانين ومواثيق

لأأم ت هأأر عالمأأات الحأأيض عنأأد البنأأت أو االحأأتالم

القاضققي بحيأأث ذا وجأأد مبأأر ار لهأأذا المأأد فأأال بأأيا .وأمأأد أن

• أمققققا مءققققألة عققققدم واقعيتققققه لمققققروج المققققرأة أن الحضانة تنتهي عند ءن  15ءنة كحد أق

أ بحت المرأة تمرج إل العمل وتشار فأي مختلأل م أاهر

عقققدم التمييقققز ،وال يجقققوز التعمقققيم ألن هنقققات أمهقققات عنأأد الولأأد نأم يأأرد الولأأد أو البنأأت لأأى ا ب مأأن دون

رفققع ءققن الحضققانة يتعققارض مققع الواقققع االجتمققاعي حي ق

الحيأ أأاة العامأ أأة ور مأ أأا ال يتأ أأوفر لهأ أأا الوقأ أأت لرعايأ أأة ا بنأ أأاء
موضأأحا أن ق أرار مجمأأع البحأأوث نأأان ينبغأأي أن ييخأأذ فأأي

اعتبأار تلأ التغيأرات التأي لأم تمأن موجأودة فأي عاأر تأدوين

ال قأه حيأث نانأت ا م هأأي ا ولأى بحضأانة ورعايأة الاأأغار
نها نانت محبوسة في البيت وال تخرج للعمل.

 .14القققققققققانون وراب كامي يقققققا ح مقققققي -رئأ أأيا اللجنأ أأة اإلسأ أأالمية العالميأ أأة للم أ أرأة

ذا

تفرغن لتربية األوناب ،وحت من تعمقل فق ن ذلقت يكقون تخييأأر ويرجأأع تحديأأدهم لسأأن  10عأأام لأأى أن الط أأل

فقققي ءقققويل ت ويقققة احتياجقققات أونائهقققا ،ف البقققا ال تكفقققي يسأ أأتطيع أن يعبأ أأر عأ أأن ن سأ أأه وعأ أأن رقباتأ أأه ذا خيأ أأر

النفقة لذلت وأحيان أمرى ال يقوم األب باإلنفاا مط قا القاضأي وم قروع الققانون القذ وافق ع يقه مجمقع

فتضطر ل نزول ل عمل ،وحت إن كان ذلت دون حاجقة البحو له ءند قرعي حيأث تمتأد سأن الحضأانة لأى
ماديقققة فأمومتهقققا تمكنهقققا مقققن التوفيققق وقققين االثنقققين  15س أأنة ن أأم يخي أأر الول أأد أو البن أأت ليخت أأار م أأن يري أأد

(طف ها وعم ها) وعند االمقتالل تكقون األولويقة ل طفقل اإلقامة معه ا ب أو ا م.
وم

حته في الءواد األع م من الحاالت
• وردا ع

هذا ال أر الم وب وجقو المقؤامرة  -وترى بعض اآلراب أن إل اا هذ القوانين بالن ام

ققققققققققققققققققققققققدور والط أ أأل التابعأ أأة للمجلأ أأا اإلسأ أأالمي العأ أأالمي -ذهبأ أأت لأ أأى

فينب ي ذكر أن قوانين األحوال ال م ية هي الققوانين الءاو وءوزان مبارت ال يعدو كونه مجرد اءقت الل

مارجيققققة لهققققدم "اتفاقيققة بكققين" التققي ءققاهمت مققالل الءققنوات الماضققية فققي

ل ققريعة اإلءققالمية ،كمققا أن هنققات  186دولققة وقعققت الفكققرة ويكمققن الهققدف الحقيقققي وراب ذلققت هققو رغبققة

اتفاقيققققققققققققققققققققات ت سأأير بعيأأد تمامأأا حيأأث أرجعأأت أن القققانون جققاب فققي ققل

الوحيققدة فقققي القققوانين الم قققرية التققي تعقققود مرجعيتقققه لعمققل ققو إعالمققي ،وجققذب ال ق أر العققام لتونققي هققذ
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األءققققققققققققققققققققققققققرة تعديل وافءاد قوانين األءرة المارية والعر ية بشنل عام.

الم رية:

(تابع أر ) كامي يا ح مي التي أرجعأت أن الققانون جقاب فقي

ققل "اتفاقيققة بكققين" التققي ءققاهمت مققالل الءققنوات الماضققية

في تعديل وافءاد قوانين األءرة.

الرد ع
ع

وها

هذا اآلراب من الناحية القانونية والدءتورية
وال رعية

اراب المؤيدين ع

اءتمرار العمل بالقانون الحالي

اتفاقية بكقين ،ممقا يقدلل ع ق وجقود قوقول دولقي هقؤالب األ ققماص غيققر الحاضققنين فققي تمفققيض ءققن
الحضانة بحي يتم تمفيض النفقة من ع ق عقاتقهم

• وبالعودة إلق ال قرع نجقد أققر بمقا يحويقه وءققق ب ققققة الزوجيقققة مقققن األم الحاضقققنة فقققي وققققت

القققانون الحققالي ل حاضققنة (كمققا أوضققحنا مءققبقا فققي أءرع ويتضح ذلت في اراب كل من:
أكثر من موضع وهذ الورقة)

• ال قققواب إوقققراهيم نقققدا -رئقققيس جمعيقققة "أمهقققات
حاضققنات م ققر الجديققدة"  إن الهققدف مققن
مفققض ءققن الحضققانة هققو فقققط اإلعفققاب مققن

النفقة والح ول ع

قة الزوجية ولقيس مقا

يزعمققققه هققققؤالب اآلبققققاب بققققأنهم يريققققدون رعايققققة

 .15قققانون األح قوال :ادع المءت ار عود هللا الباجا –رئيا محنمة ا سرة -أن
ال م ية فقتح الق أأانون جع أأل الحاض أأنة تتأ أ وج عرفي أأا حت أأى ال تس أأقط عنه أأا

الطريق ل ققزواج الحضانة ن رفع الحضانة ينون بونيقة رسمية.

م تركة.
• وكما هو ج ي ف ن هذا ال أر يعمم حالة فرديقة وال ريقققب أن المءت قققار الباجقققا فقققي يقققوم  28ينقققاير
ع

كافة حاالت الحضانة

العرفي
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 2012حكققم فققي إحققدى قضققايا الحضققانة التققي كققان

يرأءقققها و عقققادة حضقققانة

قققوي لوالدتقققه بقققالرغم مقققن

ودال من ن و ه واثرت م

حة الطفل بعدما تأكقدت

زواجها ،وذكر بأن المحكمقة اءقتمدمت رو الققانون
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الرد ع

هذا اآلراب من الناحية القانونية والدءتورية
وال رعية

اراب المؤيدين ع

اءتمرار العمل بالقانون الحالي

أن وجود أمه وزوجها الجديد لم يءوب له أية أضرار
حي أن األم هي من تولقت تربيتقه منقذ ال ق ر وهق

كانقققت تنفققق ع يقققه ،وجع تقققه مقققن أوائقققل الط بقققة ولقققم
يءع األب ل تقرب منه ،وبالرغم من ذلت عندما ع م

األب وزواجهققا ذهققب ورفققع قضققية حضققانة نكايققة فققي
األم ،وفي النهاية حكمت المحكمة ورئاءة المءت قار
عود هللا الباجا و عادة الحضانة لبم (مرف رقم )2

 .16ترتيقققققققققققققققققققققققققققب كمقققا هقققرت بعقققض األ قققوات التقققي تنقققاد وت ييقققر ترتيقققب

• وهققققو األمققققر الممققققالف ل ققققرع ،فوفقققققا لققققق

مققققققققن ت ييققققققققر األب-وفقا لمشورة ابن تيمية ،ومن ضمن هأؤالء بعض اآلباب

األزهقققر -أن اإلءقققالم جعقققل الحضقققانة أوال لقققبم مقققا لقققم

الحضقققانة الوقققد الحضانة ليكون لبم ثم األب مبا قرة ثقم ألم األم وبعقدها أم

لت قققققير لقققققبب واألجقققداد غيقققر الحاضقققنين ممنل أأين ف أأي أعض أأاء  3جروب أأات

بعققققققققققققققققققققققد األم علأى ال أأيا بأو " :معققا ضققد قققانون ءققوزان لحضققانة وواليققة
مبا رة:

الطفققل" و"ضققحايا قققانون األءققرة" وموقأأع نالأأث باسأأم "أطفققال

د م طف مراد -األءتاذ بك يقة أ قول القدين وجامعقة
تتققزوج ف ق ن تزوجققت أو ءقققطت حضققانتها ل ققرف مققا

ف ن أمها ثم أم األب ثم األموات

ضققد األح قوال" :بدعأأادة الن أأر فأأي ترتيأأب اسأأتحقاق حضأأانة
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الرد ع

هذا اآلراب من الناحية القانونية والدءتورية
وال رعية

اراب المؤيدين ع

اءتمرار العمل بالقانون الحالي

الط أ أأل لياأ أأبح ا ب مسأ أأتحق لهأ أأا بعأ أأد أم الط أ أأل مباش أ أرة.

معللأ أأين أن ا ب هأ أأو ا ول أ أى وا حأ أأرص علأ أأي أط الأ أأه مأ أأن

أقأأارب الدرجأأة النانيأأة والنالنأأة وأن اسأأتبعاد مأأن حيأأاة الط أأل
يايب الط ل بيبلغ الضرر.

وألن حضققارة األمققم تقققاس بمكانققة المقرأة فيهققا والحقققوا التققي يتمتققع وهققا األطفققال والءققيدات ف ننققا نتءققابل هققل تعنققي الثققورة جعققل النءققاب فققي م ققر
تأت لكي نعود إل الوراب مرة أمقرى ،ولقم ِ
مواطنات من الدرجة الثانية؟؟ ن ن أن اإلجابة ال ،فالثورة لم ِ
تقأت مقن أجقل القضقاب ع ق كقل مقا حققتقه
المرأة مالل الءنوات الماضية ،ول اندلعت من أجل تحقي مطالب ن ف المجتمع لتتحق مطالب الثورة وهي الت يير والعدالة االجتماعية والحرية
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مرف ( ) 1

حيثيات القضية التي ُرفعت ل طعن في دءتورية قانون الحضانة الحالي
"ال أر الدءتور القائل و ءتمرار العمل بقانون الحضانة الحالي"

(الدعوى رقم  125لءنة  27قضائية " دءتور"  ،المحكوم فيها وج ءة  4مايو )2008

 رافع الدعو (الطاعن على قانون الحضانة بعدم الدستورية) طعن بأ:•

مخال أة المأأادة أحنأأام الش أريعة اإلسأأالمية ومأأن نأأم المأأادة النانيأأة مأأن الدسأأتور وحجتأأه :أن القأأانون

الحالي بالغ في تدليل الاغير دون ن ر لى مالحته وما يحتاجه تموينه مسقطا حق اآلباء في ممارسأة
سلطاتهم وواليتهم عليه.

•

مخال أأة المأأادة التاس أأعة مأأن الدسأأتور بحج أأة أن ا سأ أرة أس أأاا المجتم أأع قوامهأأا ال أأدين وا خ أأالق

والوطنيأأة وتحأأرص الدولأأة علأأى الح أأاط علأأى الطأأابع ا اأأيل لألس أرة الما أرية ومأأا يتمنأأل فيأأه مأأن قأأيم
وتقاليأد مأع تيميأأد هأذا الطأابع وتنميتأأه فأي العالقأأات داخأل المجتمأع الماأأري .لمأا يأؤد

ليأأه مأن ت سأأخ

ا سأرة وانهيارهأأا بجعأأل مأأام ا مأأر فأأي يأأد المأرأة والاأأغير ومناقضأأا نأأذل لمبأأدأ المسأأاواة حيأأث اسأأتبعد

الرجال باورة تحنمية لاالح النساء.

 وقد قضت المحنمة الدستورية العليا بدستورية قانون الحضانة وذل نما يلي:•

عققدم ممالفققة القققانون الحققالي ل مققادة الثانيققة مققن الدءققتور .ذلأ أن ا حنأأام التأأي ال يجأأو لأأولي

ا مأأر مخال تهأأا هأأي ا مأأور القطعيأأة فأأي الش أريعة اإلسأأالمية أمأأا ا مأأور ال نيأأة فدنهأأا تتمي أ بطابعهأأا

االجتهأأادي حيأأث تتغيأأر بتغيأأر ال مأأان والمنأأان لضأأمان مرونتهأأا وحيويتهأأا وعلأأى أن ينأأون هأأذا االجتهأأاد
واقعأأا فأأي طأأار ا اأأول المليأأة للش أريعة اإلسأأالمية وبمأأا ن االجتهأأاد فأأي ا حنأأام ال نيأأة حأأق هأأل

االجتهاد فيولى أن ينون هذا الحق نابتا لولي ا مر (المشرع).

• نما قضت بعدم ممالفة القانون الحالي ل مادة التاءعة من الدءتور .ذل أن:

 .1الحضأأانة ا اأأل فيهأأا هأأو ماأألحة الاأأغير .وأن الشأريعة اإلسأأالمية فأأي مبادئهأأا ال تقأأيم لسأأن الحضأأانة
حدود ال يجو تجاو ها فا ال هنا هو ما ينون ال ما للقيام على مالحة الاغير.

 .2و ن وجود الاغير في يد حاضنته سواء قبل بلوغ السأن اإلل اميأة للحضأانة أو بعأد بلوقهأا – حأين يختأار
الاغير البقاء معها -ال يغل يد والد عنه.
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مرف ( رقم ) 2
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* وفيما ي ي نعرض ق ص الحاالت التي تقاو نا معها مالل بحثنا الميداني كام ة ،وهقي الق قص التقي توضقح

مدى المعاناة التي تعي ها األم واألوناب والذين ال ين فهم ءوى القوانين الحالية لبءرة والطفل:

مرف ()3

"ن أ هذا ما جنا ع

أوي"

" ن .أ" ش أأابة ماأ أرية طموح أأة وقوي أأة ونان أأت مت وق أأة من أأذ ا أأغرها د ارس أأيا ونان أأت تحل أأم ب أأين تا أأير مهندس أأة

مينانينأأا؛ وهنأأذا دفعهأأا هأأذا الحلأأم لأأى دخأأول المدرسأأة النانويأأة الاأأناعية حتأأى تمأأون أقأأرب مأأن تحقيأأق حلمهأأا
فتدخل بعد دراستها النانوية لى نلية الهندسة .ولمن حلمها اقتيل منذ عدة سنوات.

فقأأد بأأدأت ميسأأاتها عنأأدما نأأان عمرهأأا  16عأأام فقأط أي منأأذ  13عأأام تقريبأأا فعنأأدما نانأأت فأأي السأأنة النانيأأة مأأن
د ارسأأتها بالنانويأأة الاأأناعية أتأأى والأأدها ليخبرهأأا أنأأه قأأد تقأأدم لخطبتهأأا شخاأأان همأأا ابأأن عمتهأأا و"محمأأد" جأأارهم
و ميلها في العمأل أيضأا .وفأي البدايأة قامأت بأرفض االرتبأاط بنليهمأا

نهأا نانأت ال ت نأر فأي الأ واج بهأذ ال تأرة

بل نان ما يشغل ت نيرهأا هأو تحقيأق هأدفها فأي سأتممال د ارسأتها فقأط ال قيأر ولمأن عنأدما واجهأت والأدها بأذل
نأأار واسأأتغل تعليمهأأا –الأأذي نأأان يمنأأل نقطأأة ضأأع ها -ليقأأول لهأأا أنأأه مأأا أن تختأأار أحأأدهما وتأرتبط بأأه أو سأأيقوم
بدخراجها من مدرسأتها لتقبأع فأي المنأ ل حاولأت "ن.أ" أن تقنأع والأدها مأرة أخأر بأين تسأتممل د ارسأتها وأال تتأ وج

في هذا الوقت ولمنه رفض أن يستمع ليها.
تقول "ن.أ"" :والدي رفض يقتنع أو يسمعني إلنه راجل اعيدي وماعندو

حأد يعتأرض هأو نأان نأل اللأي عأاي

ومحتاجه منأي نأي أختأار واحأد مأن االتنأين عشأان أتجأو  .وأنأا ننأت بنأت اأغيرة عنأدي  16سأنة يعنأي ماقأدر
أتحمل مسئولية لمن خوفي من بابا خالني مضطرة أقبل واحد من االتنين واخترت محمد إلنه قريأب عأن العيلأة
ف نرت نه ممنن أتخطب له بعدين أسيبه إلن أنا ننت ناوية أخّلص الدبلوم وبعد ند أفسخ الخطوبة قبل تقديمي
للجامعة وبما نه قريب ممنن ينون سهل االن اال لمن ابن عمتي ال يمنأن نأي أسأيبه أبأدا عشأان د هيسأبب

مشامل في العيلة لمن بابا نان أذنى مني إلنأه بعأدها وأنأا فأي سأنة تالتأة نأانوي بأدأ يضأغط عليأا أمتأر ور أط بأين
تمأأام الج أوا ودخأأولي االمتحانأأات يعنأأي أنأأا ننأأت بيحضأأر االمتحأأان الاأأبح وفأأي ن أأا اليأأوم بعأأد العاأأر نأأان
بيبقى نتب المتاب منال لحد أما والنا آلخر يوم في االمتحانات ود نان يأوم الحنأة..حنتي وهنأا ابتأديت أحأا
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نأأي فأأي ورطأأة حقيقيأأة اوانأأي م أ

قأأادرة أتاأأرف إلن بابأأا خأأالص م أ

هيسأأمع نالمأأي ويسأأمح لأأي بأأدني أسأأيب

يرجع في نلمته أدام الناا ..لمن م

عأاي ة تتجأو وال مهأم

محمد إلنه ّدي نلمة وماين ع
عند ضياع مستقبلها وال تدمير ط ولتها ..م
"وأنأأا ننأأت بيحأأاول قبأأل الجأوا

مهم حاجات نتير".

مهم بنته اوانها م

نأأي أفسأأخ الخطوبأأة فننأأت فأأي فتأرة الخطوبأأة بيعامأأل العأريا معاملأأة وحشأأة جأأدا

ومأأع ذلأ نأأان قابأأل بالمعاملأأة دي إلنأأه نأأان طمعأأان فأأي ن المعلأأم اأأاحب الماأأنع اللأأي هأأو أبويأأا هيقأأل جمبأأه

ويسأأاعد ماديأأا فأأي بدايأأة حياتأأه فنأأان بيسأأتحمل سأأخافات بنأأت المعلأأم وفعأأال تأأم الج أوا واتمتأأب المتأأاب .وطبعأأا
عانيت معا أوي وبالذات المعاناة الن سأية نانأت اأعبة جأدا جأدا وا هأل مأابيعترفو

بالموضأوع الن سأي د نأل

د خالنأأي أحأأاول أنتحأأر ولمأأن المحاولأأة فشأألت وبابأأا عأأرف بمحاولأأة انتحأأاري ورقأأم نأأد نأأان برضأأو ماأأمم نأأه
ميرجع

في نلمته".

وتضأأيل ن.أ" :وأراد ر نأأا نأأي أحمأأل علطأأول وبعأأد  9شأأهور مأأن ج أوا ي خّل أأت ابنأأي المبيأأر وجأأه الح يأأد ا ول
للعيلتأأين والمأأل نسأأي ا م والحالأأة الن سأأية اللأأي بتعأأاني منهأأا بسأأبب الماأأير اللأأي ال رجعأأة فيأأه ونأأيني مابقأأالي

وجود فقأررت فأي ال تأرة اللأي بعأد والدة ابنأي نأي أسأعى بنأل جهأدي علشأان أم ّأر أهلأي فيأه لمأن أهلأي أحبطأوني
فضأألو عليأأا ومأأادوني ال راأأة حتأأى نأأي أحنأأي
وماسأأمحولي بال راأأة دي إلنهأأم نأأانوا بيحبأأو لدرجأأة نهأأم ّ

العيوب اللي فيه إلن نان أهم عيب فيه هو العيب المأادي وهنأا اعتبأروا ن دي قلأة أاأل منأي إلنأي مأ

عأاي ة

أستحمل روف جو ي مع نه في ال ترة دي نان بيشتغل مو أل فأي ماأنع ولأه مرتأب نابأت د قيأر نأه نأان

بتمس أأب فل أأوا نتي أأر
بيش أأتغل ت أأاجر خ أأردة ..وطبع أأا نلن أأا ع أأارفين يعن أأي ي أأه تج أأارة خ أأردة ف أأي الأ أ من د وأد ي أأه ّ
بيدعي ال قر اوانه م معا وي ضل يقول
وباإلضافة لمد نان بيشتغل سواق علي عر ية نقل نل د ونان دايما ّ
مأأافي ور نأأا يسأأهل وننأأت لمأأا أروح أشأأتمي هلأأي مأأن بخلأأه أالقأأي بابأأا يقأأول ماتشأأتمي مأأن ماأأاريل ا مأأل
واللبا وقير انتي ممنن تشتمي نه بيسنر ..بيجيب احابه البيت ..أو بيجيب ستات ..أو شاذ منال قير نأد

ماتشأأتيني  .فحاولأأت نأأي أوضأأح لأأه نأأه بخيأأل اوانأأه مابيا أرف

ونمأأان نأأان بي أأت

فأأي ال الأأة علشأأان يشأأوف

جبت يه في قيابأه لمأن بابأا فأامر ن أي مشأنلة فأي الأدنيا تتحأل بأال لوا وعشأان نأد نأان هأو بيحلهأا وي ّأديني

فلوا .لمن الموضوع بالنسبة لي نان بينبر سنة و ار التانية وماعرفت

أعمل أي حاجأة لحأد مأا فأي مأرة نأان فأي

مشأأنلة لقيتأأه راح منت نأأي وضأأر ني ضأأرب ف يأأع نينأأه بيضأأرب حيأوان مأ
سلبي نالعادة وفي المرة دي قالت لي أمي ريحي ن س

حنا مابنطلق

بنأأي آدم و رضأأو نأأان رد فعأأل أهلأأي

فحاولي تعيشي وترضي بنايب ".

 10/8شارع متحف المنيل الدور الخامس شقة  ، 12القاهرة
تليفون 23644324 :فاكس  - 23636345:إدارة اإلعالم 0102107296-01066636571
Email: adew@adew.org

34

وبال عأأل قأأررت "ن.أ" أن ترضأأى بقأأدرها لتعأأي

مأأع هأأذا ال أ وج وتقأأوم بتر يأأة ابنهأأا الاأأغير ولمأأن بعأأد مأأرور 3

سنوات مأن واجهأا امتشأ ت أنهأا حامأل للمأرة النانيأة علأى الأرقم مأن أنهأا نانأت ال تنأوي اإلنجأاب مأرة أخأر ن أ ار
للمشأأنالت بينهأأا و أأين وجهأأا وعأأدم تحملأأه مسأأئولية اإلن أأاق علأأى احتياجأأات المن أ ل وط لهمأأا ولمأأن أراد هللا أن
تأأيتي ط لتهأأا لهأأذ الحيأأاة علأأى الأأرقم مأأن محاوالتهأأا ل جهأأاض أمنأأر مأأن م أرة وبعأأدما أنجبتهأأا بأأدأت المسأأئوليات

المادية في اإل دياد واحتياجات المن ل والط لين ت داد نل يوم وي داد معها بخل ال وج وال مباالته.

بيعوضأوا النأاقص وبمأا ن اللأي نأاقص نأان نتيأر ننأت بيقبأل أي شأيء مأن
وتممل "ن.أ" قائلة" :نانوا ا هأل هنأا ّ

أيحملهم ذنأأب
أهلأأي عشأأان أقضأأي احتياجأأاتي أنأأا وأوالدي وباأراحة د نأأان نأأوع مأأن العقأأاب بيعاقأأب بيأأه أهلأأي وبأ ّ
اللي عملو فيا .وبعد ند بسنة امتش نا ن بنتي بتعاني من مرض في الأدم ومحتاجأة عأالج وماأاريل وننأت لمأا

حمى فطلبت من جأو ي
أطلب منه يقول أمال المستش يات الحنومية عملوها ليه! ..وفي مرة من المرات جه لبنتي ّ
يجيب للبنت دوا خأافض للحأ اررة فأرفض وقأاّلي أنأا مأابجيب عأالج لحأد ..اللأي ليأه ناأيب يعأي بمرضأه يعأي

واللي ليه نايب يموت هيموت! ونانت الجملأة دي اأدمة ليأا؛ فيشأتميت هلأي عشأان يتيمأدوا مأن الجريمأة اللأي

عملوهأأا فيأأا لمأأا جأأو وني واحأأد ي د لمأأن نالعأأادة نأأل اللأأي بابأأا عملأأه نأأه أدانأأي فلأأوا عشأأان أشأأتري بهأأا الأأدوا.

المهم واجهتني ادمة تانية وهي ني لما جيت أقدم إلبني لما نبر شوية في مدرسة نان رد فعل جو ي نه رفأض
بشأأدة بحجأأة نأأه معنأأدو

القأأدرة علأأى نأأه ياأأرف علأأى مأأدارا والمأأالم ال اضأأي د  ..فأأارغ مأأن وجهأأة ن أأر هأأو

طبعا .ومن هنا قررت ني أقل لأه إلنأي اأممت نأي أعّلأم بنأي مهمأا حاأل وننأت فأي اأراع مأع ن سأي ومأع

جأأو ي نأأل د وموقأأل ا هأأل سأألبي .نمأأان جأأو ي طلأأب منأأي نأأي أجيأأب فلأأوا مأأن أهلأأي علشأأان ننقأأل سأأنن
ال وجية لبيأت والأد مأن قيأر حتأى مأا يتشأاور معايأا لمجأرد ن أهلأه قأرروا نأد فرفضأت أطلأب ال لأوا مأن أهلأي
لمن هو ماسنت

وفوجئت بيه في يوم استغل ني رحت أسّلم على أمي قبل ما تسافر للعمرة وراح واخد في ن أا

اليأأوم السأأاعة  3بعأأد نأأص الليأأل نأأل المنقأوالت اللأأي فأأي شأأقتنا وسأألمها لاأأاحب البيأأت علشأأان يحطنأأي أدام ا مأأر
الواقع .ومن هنا قررت آخد جراءات قانونية معا وفعال رحت للقسم عشان أقأدم فيأه بأالغ بتبديأد منقأوالت الشأقة

و أأدأت الاأراعات القضأأائية مأأا بينأأا اواتحنأأم عليأأا أنأأا بأأالحبا  6شأأهور إلنأأه جأأاب ورق مأ ور بيقأأول نأأي أخأأذت

منقوالتي و ددتها بن سي وبعد ما مأرت سأنتين وفأي آخأر مرحلأة مأن م ارحأل االسأتئناف أخأدت بأراءة بعأد مأا جبأت

اللي ينبت نه نداب وأخد هو حبا شهر لتضليل العدالة".
وعلى الرقم من ن االهما والاراعات القضائية بينهما الناتجة عما فعله من تبديد لمحتويات شأقتهما لأم تأرد هأذ

ا م الحنون أن تحرم ط ليها مأن والأدهما ولأذل عنأدما أبأد بعأد حأوالي أر عأة أشأهر مأن اإلن اأال رقبتأه –عأن
 10/8شارع متحف المنيل الدور الخامس شقة  ، 12القاهرة
تليفون 23644324 :فاكس  - 23636345:إدارة اإلعالم 0102107296-01066636571
Email: adew@adew.org

35

طريأأق أحأأد المعأأارف -فأأي رؤيأأة الط لأأين بشأأنل ودي قامأأت بدرسأأال الط لأأين لوالأأدهما لمأأي يراهمأأا ويمضأأي الوقأأت
معهمأأا ولمنأأه قأأام بدخ ائهمأأا فقامأأت بعمأأل محضأأر ضأأد وجهأأا بدختطأأاف الط لأأين حتأأى يعأأودا حضأأانها ولمأأن

قيأأل لهأأا بقسأأم الشأأرطة أنهأأا البأأد وأن تأأيتي بأأورق ينبأأت ن اأأالهما ن فأأي النهايأأة هأأو والأأدهم وهأأي ال الأأت علأأى

ذمتأأه .فاضأأطرت "ن.أ" للبحأأث عأأن ط ليهأأا بن سأأها ولمأأن لأأم تسأأتدل علأأى منانهمأأا حتأأى وجأأدت بنهأأا بالاأأدفة

أمامهأأا بدحأأد ا يأأام فأأي الشأأارع بعأأد اختطافأأه بير عأأة أشأأهر تقريبأأا .وعأأن هأأذا اليأأوم تقأأول "ن.أ" " :فأأي يأأوم فأأي
رمضان ننت عند ناا عند شأغل بابأا وبعأد المغأرب ات اجأيت بأان بنأي ماشأي أدامأي ونأان رد فعلأي ي أي أم

فيخدت بني في حضني وفضلت أعيط اوابني يعيط وفضل يبوا يدي ني أخد  .ونانت ادمتي نبيأرة أوي لمأا

ش ته؛ إلني لقيت ابني متبهأدل بشأنل مأ طبيعأي وعرفأت منأه ن أبأو نأان مسأّ ر اإلسأماعلية عشأان يقعأد عنأد
عمتأأه اوانأأه نمأأان مشأ ّأغله فأأي الخأأردة  ..ط أأل عنأأد  6سأأنين بيجمأأع خأأردة! ونأأان الوقأأت د الم أأروض نأأه وقأأت
دراسة اوابني نان في "ني جي تو" في مدرسة تجريبي .ولقيت بني بيقوّلي باي يا ماما بابا عضني منين فلقيته
باي هنا نمان لقيت رجليه م توحة من عنأد الرنبأة ومتخيطأة وواخأد  7قأر ونأان
عضه من نت ه وقاّلي الولد ّ

يغيأأر لن سأأه علأأى الجأأرح
بيغيأأر لأأه علأأى الجأأرح فنأأان بنأأي بيغيأأر لن سأأه وطبعأأا د ط أأل مأأايعرف
ّ
مأأافي حأأد ّ
فنأت.
فالجرح تلوث ومن التلوث بقى الجرح مليان اديد وحاأل تأورم شأديد نتيجأة التلأوث د لدرجأة ن الغأر ّ
وسيلت بني عن أخته فقاّلي خديها يا ماما هي نمان ..هي جاية النهاردة يأارة سأيلته جايأة يأارة منأين؟!  ..قأال

مأأن الملجأأي وهنأأا حاأألت لأأي اأأدمة م أ

طبيعيأأة وجأأت لأأي حالأأة هسأأتيرية وفضأأل النأأاا الل أي حواليأأا يحأأاولوا

يهأ ّأدوني وي نأأروا معايأأا أعمأأل يأأه وقأأالوا لأأي أتاأأل بجأأو ي وأتحايأأل عليأأه نأأي أشأأوف البنأأت وفعأأال اتاأألت بيأأه
وقلت له ني أشوف بنتي وذلني شوية وفضل يشتم وأنا موافقا علي نل حاجة بيقولها وفي آخأر المنالمأة ومأع

بنايأأا الشأأديد وافأأق نأأي أشأأوف البنأأت بأأا خواتأأه نأأانوا رافضأأين وفوهأأو جايأأب البنأأت أشأأوفها جأأه معأأا اتنأأين مأأن
خواتأأه البنأأات وأخأأو الاأأغير ولقيأأتهم بيعتأأدوا عليأأا بالضأأرب وأخأأو ضأأرب ابنأأي وهأأو فأأي يأأدي وهنأأا نأأورت نأأورة
مأ

طبيعيأأة فاعتأأديت علأأيهم أنأأا نمأأان بالضأأرب والنأأاا سأأاعدوني وأنأأا ننأأت ي المجنونأأة فيخأأدت ابنأأي ورحأأت

للقسم عشان أعمل محضر نبات للي حال وأتحولت لمستش ى حنومية عشان يتمشل عليأا وأننأاء مأا ننأت فأي
المستشأ ى جأأالي تلي أون ولقيأأت حأد بيقأأوّلي ن أخأت جأأو ي المبيأرة ارحأت القسأأم وعملأت لأأي محضأر بأأدني حاولأأت

أجهضأأها وأنأأا فأأي وقأأت الضأأرب مأأامنت

أعأأرف نهأأا حامأأل بأأا محاأألها

جهأأاض اواتحجأ ت أختأأه فأأي القسأأم

روحت بدبني فاتال بيا جو ي والمعارف عشان أتنا ل عن المحضر فتخأرج
لحين عرضها على النيابة وأنا ننت ّ
أخته المبيرة من الحج فطلبت نه ّيديني البنت مقابل ني أتنا ل عن المحضر فوافأق وجأاب لأي البنأت لمأن أنأا
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رفضأأت نأأي أتنأأا ل ختأأه عأأن المحضأأر إلنهأأا هأأي نمأأان ماتنأأا لت

عأأن المحضأأر المحأأرر ضأأدي واسأأتمرت

تحنم علينا نلنا بالحبا شهر و 200جنيه قرامة وعملت استئناف وبعد سنتين أخدت براءة".
القواضي ما بينا اوا و
استمر واج "ن.أ" لمدة  7سنين ولم تمن تسعى للحاول علأى الطأالق خوفأا مأن أهلهأا ف أي أعأرافهم ناأعايدة
نانت ال ت ل اغيرة في السن وبالتالي ال يجأو أن ت أل بأال واج فنأانوا سأي وجونها علأى أي حأال بعأد طالقهأا
مباشرة .وهي لم تمن تنوي ال واج حراا على ط ليها وخوفا عليهمأا مأن وج أم قأد يأبط

بهمأا .ولمنهأا بعأد ذلأ

قامأت برفأع قضأأية طأالق خأذ مسأأتحقاتها القانونيأة خااأة وأن وجهأأا قأد حنأم عليأأه بأالحبا مأن قبأأل فأي قضأأية
تبديد منقوالت شقة ال وجية نم قامت بعد ذل برفأع قضأية ن قأة اأغار وتأم الحنأم لهأا بيخأذ  125جنيأه عأن نأل
ط ل ن ير طعامهما اوالباسأهما .وبعأدها قامأت برفأع قضأية نبأات حضأانة حتأى تنبأت أن الط لأين فأي واليتهأا وتأم

الحنم لاالحها بعد العيد الماضي وبعد ذل وروفعت قضية سأنن للاأغار فأتم الحنأم لهأا بسأنن وجيأة بحنأم أنهأا
ال يوجد معها ورقة باالن اال.
تممل "ن.أ" قاتها فتقول" :بعد فترة جه قبل دخول المأدارا بعشأر أيأام وراح مدرسأة العيأال وطلأب سأحب ورقهأم
وعرفت الموضوع د عن طريق الادفة فرحت المدرسأة وحاولأت أمنعأه مأن نأد لمأن المدرسأة رفضأت تسأمعني
إلن مافي

حاجة تنبت ن ليا الحق في الوالية التعليمية ود اللي خالني أرفأع قضأية خلأع مأع نأي رفعأت قضأية

طالق للضرر ومستنية ا ول الحنم سواء طالق للضرر أو خلع عشان ينون ليا حق الوالية".

وقام ا ب بدور برفع قضايا ضدها نناية فيها فعلى الرقم من عدم رقبته في بقاء الط لين معأه قأام بتقأديم طلأب
رؤيأأة أسأأبوعية خأأالل وجأأود هأأو وا م فأأي منتأأب التسأأوية بمحنمأأة ا سأرة .وقأأد حأأدد القاضأأي منأأان و مأأان للرؤيأأة
وعلى الرقم من الت ام ا م بالحضور في الموعد المحدد لمنان الرؤية أسبوعيا ومعها الط لين ال أن ا ب هأو مأن
يرفض الحضور للرؤية وعندما تقوم باالتاال به ليحضر لل يارة يقول لها في نل مرة أنأه سيحضأر ولمنأه بنهايأة

اليأأوم يقأأول أنأأه لأأن يحضأأر بسأأبب أأروف طارئأأة حأأدنت .وطبعأأا يأأؤنر هأأذا ا مأأر علأأى الط لأأين الاأأغيرين ن سأأيا

ويشعرون بالرفض من والدهما الذي ي رض عليهما وعلى أمهما الذهاب نل أسبوع لمنان معين في وقت محدد نأم
ال يحضر هو ال يارة.
تختم "ن.أ" قاتها الميساوية المليئة با حأداث المؤلمأة بقأول" :أنأا مأ

حمأل ماأاريل عأالج ن سأي ن ايأة بأيعّلم

ألبا وأّمل وأعالج إلن بنتي ماابة ي ما قلت بمرض في الدم اوابني عند رومأاتي م" .وال تأدري هأذ المأرأة التأي
وّ
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يمر بنل ما م ار به من اعاب على يأد ا ب الأذي اختط همأا و خأل عليهمأا
تحملت المنير ما ذنب ط ليها في أن ّا
بالمال والعالج ولم ي نر في مستقبلهما عندما أخرج اإلبن من المدرسة ليعمل معه في حرفة الخردة ويدخل اإلبنأة
الملجي حتى ال ين ق عليها من شدة بخله بل وقام بضر هم ضر ا مبرحا وهم ال حول لهما وال قوة نم أممأل ا مأر
بديذائهم ن سيا بعدم حضأور للرؤيأة فهمأا ال يأ اال اأغيرين فأاإلبن يبلأغ مأن العمأر  11عأام واإلبنأة  7أعأوام ولأذا

فدن تينير قسوته عليهما نبير للغاية.

وال الت ت نر هذ المرأة التي اارت في التاسعة والعشرين من عمرها اآلن في ماأير ط ليهأا وتتسأاءل مأاذا ذا
لم تستطع التخلص من هذا المابوا الذي فرضه عليها أهلها منذ سنين مضت؟
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مرف ()4

" ن ع ُومل وت هير واهانات وفي النهاية يمتنع عن رؤية االون! "
ن.ع أو نوران ..هى شابة قاهرية جميلة خمرية اللون وتبلأغ مأن العمأر  26عامأا حاألت علأى ليسأانا آداب
بعام  2006وتعمل نميمورة ضرائب.
تروي نوران قاتها المريرة قائلأة" :قبأل الجأوا ننأت عايشأة فأي بيأت أسأرتى بمنطقأة ماأر الجديأدة اواتعرفأت علأى

جأأو ي فأأي الشأأغل ..أاأأله نأأان ميلأأي اواتقأأدم عشأأان يخطبنأأي ونأأان جوا نأأا عأأادي اأأالونات يعنأأي وفضأألنا
مخطأأو ين لمأأدة سأأنة ونأأان شخاأأية نويسأأة جأأدا ونأأان ذا طلبأأت أي حاجأأة يجيبهأأالي علطأأول ومأأامن بيبخأأل

عليأأا أبأأدا فأأي فت أرة الخطوبأأة ..حتأأى نانأأت شأأبنتي خأأاتم سأأوليتير ونأأان بدسأأمى و أأدأنا فأأي تجهي أ شأأقة ال وجيأأة
اواتجو نأأا وسأأافرنا تأأاني يأأوم لشأأرم الشأأيخ علشأأان نقضأأي شأأهر العسأأل هنأأا

فننأأت جعانأأة جأأدا أول مأأا واأألنا علأأى ال نأأدق فطلبأأت أمأأل فلقيتأأه بيقأأوّلي
ميتحسأأب

ومأأن أول يأأوم جأوا بأأدأ بخلأأه ي هأأر
نسأأتنى ميعأأاد الغأأدا فأأي ال نأأدق عشأأان

نحاجأأة ضأأافية علينأأا ونأأل مأأا ننأأت أطلأأب حاجأأة هنأأا نأأان بيقأأوّلي

الحأأال علأأى نأأد حتأأى بعأأد مأأا رجعنأأا مأأن السأ ر للشأأقة فمأأامن

الحاجأأات هنأأا قاليأأة .اواسأأتمر

بيرضأأى يأأديني فلأأوا خأأالص أاأأرف بيهأأا علأأى

البيت وطلباته وننت مستغر ا جأدا وحسأيت نأيني أدام شأخص تأاني قيأر اللأي عرفتأه قبأل الجأوا

ونأان بيعتمأد

عليأأا فأأي الماأأاريل نلهأأا وفأأي يأأوم لقيأأت والأأد بيتاأأل بيأأا و يطلأأب منأأي فأأاتورة الشأأبنة ولمنأأي رفضأأت إلن لأأو
حال حاجة واحتاجنا مااريل مامن

هين ع نبيعها من قيأر ال أاتورة ومأن سأاعة الموضأوع د بأدأ يتغيأر معايأا

أمتأأر مأأن ا ول بعأأدها عرفأأت نأأي حامأأل ونأأان عنأأدي فيأأروا فأأي الحمأأل وفضأألت  4شأأهور فأأي بيأأت أس أرتي
مسيل

عليا فيهم ولما اتالت أنا بيه قاّلى خّلى أهل يارفوا عليني ..أنا م

طول ما نتى عندهم!  ..ولما قلأت لأه مأاين ع

معايأا فلأوا وهمأا ملأ مين بينأي

أهلأى همأا اللأي ياأرفوا عليأا وأنأا متجأو ة ..طيأب احجأ لأي عنأد

دنتور اتال بيا تاني وقاّلى أنا حج ت ل اسم با ولما تروحي انتي بقي دفعأي المشأل رقأم ن مرتبأه اللأي
بياخأأد مأأن ميموريأأة الضأرايب نبيأأر د قيأأر الأأدخل اللأأي بيتحاأأل عليأأه مأأن شأأغله نحنأأم نأرة سأألة فأأي واحأأد مأأن

النوادي المبيرة؛ لمنه نان بخيل جدا وامتشأ ت نأه بأيحط مرتبأه فأي البنأ ونأان بيخلينأي أنأا اللأي أاأرف علشأان
فلوسي تخلص ومايبقا

معايا حاجة خالص بالرقم من ن مرتبنا واحد".
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وتستممل قاتها فتقول" :رجعت وأنا في الشهر السادا مأن الحمأل بأالرقم ن الشأهور السأابقة وأنأا فأي بيأت أهلأي
محد

سيل من أهله عليا .وبعد رجوعي ليه لقيت والد بيتال تاني وقاّلي :أنا عاي قسيمة ال واج اللأي معأامي

فينا قلت له ن ماين ع

أبقى قاعدة فأي البيأت مأن قيأر قسأيمة جأوا إلننأا مأانعرف

الأدنيا فيهأا يأه و أدأ يشأتمني

فأأي التلي أأون ولمأأا رجأأع جأأو ي البيأأت قعأأد يشأأتمني ويضأأر ني علشأأان رديأأت علأأى بابأأا ومارضأأت
الجوا

أديلأأه قسأأيمة

وأمرني ني اتال بيأه واعتأذر لأه وقأالي أي حاجأة بعأد نأد يقولأ عليهأا تن يأذيها .قلأت لأه نأي مغلطأت

في حد علشان اعتذر فراح ضر ني بد ا ة الحاجة الساقعة وطردني بأر الشأقة وحاولأت أدخأل راح ضأر ني ووقعنأي
وأنا حامل وقالي انتي م

هتحاسبيني أنا أعمأل يأه .ورحأت فأي نأص الليأل لبيأت أهلأي وأنأا جسأمي نلأه عالمأات

ضرب".
وتضيل" :بعد ند والدي راح بن سه لجو ي السابق وقال له ن بينا ط ل وال م ننا نتاالح لمنأه رد عليأه قأال لأه
لمأأا بنت أ تيجأأي تعتأأذر لوالأأدي ا ول اوا ّدعأأى نأأى شأأتمت والأأد وفجأأية لقيتأأه وعمّلأأي محضأأر فأأي ن أأا اليأأوم بأأدني
سبت مسنن ال وجية بدون علمه .ورفع عليا قضية نذار بالطاعأة ولقيأت اتاأاالت مأن أهلأه وأمأه بأيحقر الشأتايم
ليا .وبعد ند تمت والدتأي وأهلأي همأا اللأي اتحملأوا نأل الماأاريل وروحنأا بعتنأا لأه علشأان ييجأي يشأوف بنأه
فنان رد  :أنا هشوف بني في بيتنا وهى ترجع بعأد مأا قلأت لهأا أنأا عأاي

يأه وتن أذ وقيأر نأد أنأا مأ

وخليه عندهم .وبعتنا له تاني بعد  6شهور من الوالدة علشان ييجي يشوف الولد ورد بن ا القول".
تتوقل نوران للح ات لتستطرد قاتها وتقول" :مامن

هشأوفه

بيارف عليا وال على الولد خالص فروحت عملت قضية

ن قة للط ل تحنأم فيهأا بن قأة  200جنيأه إلنأه قأدر يقأدم ورق بأدن مرتبأه ضأعيل جأدا اوانأه هأو المعيأل بأو وأمأه
اواخواته ا اغر منه بالرقم من ن فيه أ أمبأر منأه ومأ متجأو هأو اللأي ممنأن يتقأال عليأه نأه نأد اوانأه هأو
اللي بيعيلهم .هو مافنر شوية في بنه وفي احتياجاته نل اللي همه ني مايديني

حاجة".

يبلأأغ عمأأر الط أأل اآلن سأأنة وناأأل تقريبأأا ولأأم يأأر والأأد ولأو لمأرة واحأأدة منأأذ أن ولدتأأه أمأأه فأأا ب يجهأأل حتأأى
شنل الط ل ونل هذا بدرادته فا م لم تحرمه من بنه ولمنه هو من اختأار أن يحأرم بنأه منأه ومأن حقوقأه عليأه.
وبعأأد محأأاوالت ا م الحنينأأة ليأأر ا ب اإلبأأن ويمأأارا دور فأأي رعايتأأه وبعأأد رفضأأه التأأام لهأأذا ننايأأة فيهأأا فقأأط ال

قير قامت ا م برفع قضية طالق وتم الحنم فيها منذ شهرين فقط وحنمت المحنمة بتطليقها.
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و نأأت نأأوران أن الطأأالق سيخلاأأها مأأن هأأذ المعانأأاة واعتقأأدت أنأأه الحأأل لمأأي تتوقأأل سأأاءاته لهأأا وإلبنهأأا ولمأأن
مضايقاته استمرت حتى بعد الطالق حيث تممل قائلة" :لغايأة دلأوقتي حنأا مايأل فأي الشأغل ولمأا رفعأت قضأية
ياورني مأع
يشهر بيا في الشغل ويقول عليا نالم م محترم بين المو ين وعرفت منهم نه بيحاول ّ
طالق بدأ ّ
أي ميأأل خأأالل الشأأغل علشأأان يسأأندها فأأي القضأأية ويأ ّأدعي عليأأا نأأى بأأيعرف حأأد اوانأأه معأأا اأأور بنأأد  .ونأأان

يشهر بيا .وعرفت نه عمل
بيبعت لي رسايل قبيحة وم محترمة بيقول فيها بما معنا نه م هيسنت قير لما ّ
قضية رؤية ونسبها ولمن بالرقم من ند ماحاول ين ذ الحنأم ..مأ عارفأة ليأه .ونأان هأو محأدد نأاد الشأما

نمنأأان للرؤيأأة بأأا أنأأا عملأأت اسأأتئناف وخليتأأه فأأي مدينأأة ناأأر عشأأان ينأأون منأأان الرؤيأأة قريأأب مأأن بيأأت أهلأأي

ييجي ين ذ الحنم أو يشوفه.

فيعرف أوّديه .با من ساعة الحنم لغاية دلوقتي يعني حوالي  3شهور ند محاول
ورقم ند أنا مرعوبة من نه يخطل بني لو تمت الرؤية أو لو عملوا قانون اإلستضافة".
تقول نوران" :أنا م
م

عاي ة أرجع له؛ إلني ش ت معأا نتيأر  ..شأ ت هانأات ..د قيأر تشأهير بيأا وحاجأات تانيأة

هقدر أقولها .أنأا عارفأة ن الشأيء الوحيأد اللأي بيهأ مأ

اإلبأن لمأن ال لأوا .عشأان نأد لمأا اتعملأت الن قأة

ولقى نها خامت نل شهر من مرتبه نانأت حاجأة بتضأايقه جأدا لدرجأة ن نأل قأبض للن قأة بيسأمعه بيشأتم بأين
وقأال

ماليه .نمان في المحنمة قال ن الشقة بتاعت أبو اوانه نان هيستضأي نا فيهأا ل تأرة قاأيرة علشأان نتجأو
ن العقأأد باسأأم أبأأو وطبعأأا نأأل د نأأدب  ..دي نانأأت شأأقة ال وجيأأة والنأأاا شأأهدت بأأد ؛ وعشأأان نأأد اتحنأأم لأأي
بتمنين من الشقة لمن لغاية دلوقتى الوضع

ما هو".

تحمل نوران مجموعة من مشاعر الخوف والقلق والتوتر الدائم على بنها حيث تقأول" :أنأا اأعبان عليأا بنأي نأه
يعي

مأن قيأر أب  ..أنأا لمأا بخأرج وأشأوف أم وأب ماشأيين أو قاعأديين مأع بعأض و يأنهم بأنهم بأيالقيني بأيبص

أدخلأه
أئمأن لأه مسأتقبله و ّ
إلبني وأقول له نان ن سي ن تمون يه .أنا ن سي أشوف بني في أحسن حأال ..ن سأي ّ
أحسن مدارا ون سي يعرف أبو ".

تامت نوران بعدما روت قاتها بنل ما تحمله مأن عأذاب ولمأن بأداخلها ال يوجأد للهأدوء منأان فأال الأت ت نأر

فيما تحمله ا يام لها وإلبنها وال الت تتمنى أال يسن قانون االستضافة لاالح الرجل حتى ال يختطأل بنهأا مأن

أحضأأانها وفأأي هأأذ اللح أأة بال أذات تن أأر إلبنهأأا ولسأأان حالهأأا يقأأول" :م أ

المهأأم أنأأا وال والأأد المهأأم ماأألحة

الط ل فين".
 10/8شارع متحف المنيل الدور الخامس شقة  ، 12القاهرة
تليفون 23644324 :فاكس  - 23636345:إدارة اإلعالم 0102107296-01066636571
Email: adew@adew.org

41

هأأل هأأذا النأأوع مأأن اآلبأأاء الأأذي لأأم ين أأق علأأى بنأأه سأأو القليأأل جأأدا وفقأأط ن المحنمأأة حنمأأت بأأذل يسأأتحق
اإلستضافة؟ ونيل سيرعى هذا ا ب اإلبن ذا ما حال على حضانته وهو لأم ينلأل ن سأه عنأاء رؤيتأه منأذ سأنة
ونال أو أمنأر؟ وهأل ا ب الأذي يش ّأهر بأيم بنأه هأو أب أمأين عليأه وبمقأدور تر يتأه وتقويمأه؟ وهأل ذا لأم يخأل
علأأى اأأحته وماأألحته وهأأو ال ي أ ال ط أأل رضأأيع ال حأأول لأأه وال قأأوة سأأيهتم باختيأأار النأأوع ا فضأأل مأأن التعلأأيم

والمدرسة ا نسب لمهاراته عندما ينبر لمي ينون له مستقبل أفضل؟!

مرف ()5

"داليا و بح الرعب من تهديدات أب غير مءئول و ءت الل الرؤية لمطف طف يها"
داليأأا هأأالل محمأأد اأأالح ام أرأة مسأأئولة تبلأأغ مأأن العمأأر 35عأأام نانأأت تعأأي

قبأأل ال أ واج مأأع أس أرتها بمنشأأية

البنأأري وتعمأأل فأأي أحأأد ال نأأادق .نمأأا أنهأأا امأرأة طموحأأة ونأأان هأأذا الطمأأوح هأأو السأأبب فأأي ت وقهأأا الد ارسأأي؛ فقأأد
حا أألت عل أأى بن أأالوريوا التج أأارة وقام أأت باس أأتممال الد ارس أأة حت أأى حا أألت عل أأى تمهي أأدي الماجس أأتير وأخ أأذت

دبلومتي دارة أعمال واستنمار وتمويل .هي أم حنون همها في الحياة وشغلها الشأاقل هأو ط ليهأا اللأذين يبلغأا مأن
ّ
العمر نمان وست سنوات.
تأأرو بدايأأة تعارفهأأا بطليقهأأا فتقأأول " :تعرفأأت علأأى جأأو ي فأأي الشأأغل

نأأه نأأان بيشأأتغل معايأأا فأأي ن أأا ال نأأدق

نأأه نأأان جأأاه وعنأأد شأأقة فأأي منطقأأة الشأأروق وبأأالرقم مأأن دخلأأه المبيأأر

اواتقأأدم لخطبتأأي وتأأم الجأوا بعأأد سأأنة
اللي وال لأ 5000جنيه لمنه نان بخيل جدا ولما ننت بيطلب احتياجأات البيأت نأان دائمأاو يقأول ن أنأا مسأرفة
فنان م بيتعاون معايا وال يشارنني في ماروفات البيأت ولمأا ننأت بيسأيله عأن مرتبأه نأان بيقأول لأي ن عليأه
مااريل نتيرة وبعد ند عرفت نه نأداب و يشأيل فلوسأه فأي البنأ

ولمأا امتشأ ت ندبأه اتخانقنأا نمأان نأان فيأه

مشأنلة وهأأى بعأأد البيأأت عأن الشأأغل وعأأن بيأأت أهلي.بعأأد نأأد عرفأأت نأأي حامأأل فأأي الشأأهر التأأاني ورحأأت للأأدنتور
وحأأذرني مأأن نأأي أشأأتغل أننأأاء الحمأأل ن نانأأت حأأالتي حرجأأة و تسأأتدعي ال ارحأأة التامأأة عشأأان يأأتم الحمأأل فرحأأت
لبيت أسرتي وسافر هو لشرم الشيخ عشان يشتغل وقلأت لأه تعليمأات الأدنتور فقأال لأي ليأه رحتأي للأدنتور د ؟ د

مااري ه قالية ليه ماتروحي

لدنتور تاني أرخص؟ وفي اآلخر قاللي طالما انتي اللي عأاي ة تتأابعي معأا خّلأى

أهل يتحملوا هما المااريل وفضلت  7شهور في بيت أهلي مجا

طمن عليا".
ولو لمرة واحدة عشان ي ّ
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تستممل داليا قاتها فتقول" :لحد ما جه ميعأاد الأوالدة جأاب والأدتي معأا للمستشأ ى ودفأع  2500جنيأه ورجعأت

بعد ند لبيت أهلي وحضر جو ي بعد  40يوم من الوالدة يشوفنا وإلنى ننت خّل ت قلت ا فضل نأي أرجأع بيتنأا
في الشروق مأن قيأر مشأامل علشأان حنأا بقأي عنأدنا ط أل لمأن بعأدها تعبأت ودخلأت المستشأ ى مأرة تانيأة و أدأ
حقيقأي هأو اللأي نأان بخيأل لدرجأة ن حتأى

يقوّلي تاني ني مسرفة اواني بيطلب مااريل نتير لمأن د مأامن
لما نان بني بيتعب مامن حتى بيروح معايا عند الدنتور ونان دايما يقوّلي خّلي أهل يتارفوا في عالج الولأد

أيودي الولأد عنأد
وننت دائما أتعب من المشوار بسبب بعد السنن عن القاهرة اللي نان فيهأا عيأادة الأدنتور اللأي ب ّ
لما يتعب د قير نه بعيد عأن شأقة أهلأي وفضألت بينأا المشأامل لحأد مأا جبأت بنأي التأاني ون أا اللأي حاأل
خأأالل فت أرة حملأأي ا والنأأي حاأأل فأأي التأأاني إلن اضأأطريت أقعأأد فأأي بيأأت أهلأأي عشأأان تعبأأت برضأأو وجأأالي

حساسأأية حمأأل وط يليأأات جلديأأة وحاأأوة فأأي الملأأى فنأأانوا أهلأأي خأأاي ين عليأأا أوي أننأأاء الأوالدة وسأأافر هأأو ولمأأا
رجع مأن السأ ر بأدأت أجهأ حأاجتي عشأان أرجأع لبيتنأا فأي الشأروق ومأن هنأا ابتأدت المشأامل لقيتأه بيقأوّلي نأه

باع البيت اللي ننا سامنين فيه اواننا هنروح نقعأد فأي شأقة أخأو اللأي فأي مدينأة ناأر لحأد مأا ياخأد شأقة فأي ن أا
الع أ لشأأقة أخأأو ولمأأا عيشأأنا مأأع أخأأو سأأنة ناملأأة رقأأم ن
العمأأارة بتاعأأت أخأأو واضأأطريت أروح معأأا ونقلنأأا و
نالمأأه قبأأل نأأد نأأان نأأه هيجيأأب شأأقة فأأي ن أأا العمأأارة وتواجأأدنا فأأي شأأقة أخأأو م أ

محال

هيسأأتمر نتيأأر بأأا د

ونان نل ما أخو يجيب له عروض لشقق نان بيرفضها نلها ويقول حجج وعيوب نتيأر فأي نأل شأقة

وننا بنتخانق نتير و دأ يضر نى أدام أوالدي ولما سيلته حنا هن ضأل نتيأر ع الحأال د ؟ رد عليأا وقأاّلي هن ضأل

ند لحأد أمأا أالقأي حأد يسأاعدني أجيأب شأقة ولمأا عرضأت عليأه شأبنتي عشأان يبيعهأا وتسأاعد فلوسأها فأي ننأا

ننجيب شقة لقيته بيقولذ "

" أنأا عأاي حأد يشأارنني مأن أهلأ الأنص بأالنص همأا معأاهم نتيأر وفضألت خناقتنأا

مستمرة لحد ما سبت البيت ورحت لبيت أسرتي وبعدها ابتدينا نرفع قضايا على بعض".
وبسؤالها عن محاوالت البعض للالح بينها و ين طليقهأا قالأت" :نأاا نتيأر جأدا اتأدخلوا وبابأا ن سأه راح لأه ونأذا

حأأد راح لأأه يعأأرف هأأو نأأاوي علأأى يأأه إلنأأه محأأاول

حتأأى يشأأوف عيالأأه وال يسأأيل علأأيهم ..دول أط أأال اأأغيرة

وفضلنا ندة سنة بحالها لغاية لما قلتله طّلقني لمنه نان بيرفض وبعتناله نطالبه يارف على عيالأه و رضأو نأان
بي أرفض فأأرح لمحأأامي العيلأأة عشأأان أرفأأع قضأأية طأأالق ون قأأة أط أأال لمأأن المحأأامي قأأاّلي ن المحأأامى الخأأاص
بعيلأأة طليقأأي هأأو فتحأأي نشأ

وهأأو مأأن أمبأأر محأأامين فأأي البلأأد وفهمنأأي نأأه مايقأأدر يقأأل أدامأأه فأأي المحنمأأة

علشأأان هأأو أسأأتاذ ؛ فرحأأت لمحأأامى تأأاني ورفأأع لأأي قضأأية طأأالق ون قأأة وفأأى نأأل جلسأأة نأأان بيحضأأر المحأأامي
وطليقي

وسمعت نه مسافر وم

هنا ولما نان حد بيتدخل نمرسال نان بيقأول لأه فأي التلي أون خّلأي المحأامم

تن عها وقول لها والدي هيخدهم قاب عن لما يتموا  10سنين".
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وتضيل داليا" :الحنم نان في االحي اواتحنم لي بن قة  250جنيه في الشهر رقم ن دخله نبيأر 5000-جنيأه-

لمأأن هأأو قأ ّأدم للمحنمأأة ورق بدنأأه محاسأأب فأأي مطعأأم و ياخأأد 700جنيأأة فأأي الشأأهر وأنأأا عملأأت اسأأتئناف عشأأان
الورق اللي قدمه د م حقيقي لمن المحنمة قالت ن الحنم النهائي  250جنيأه وطبعأا مبين أو أي حاجأة د
بنأأد التعلأأيم لوحأأد ن ايأأة إلن والدي واحأأد فأأي تالتأأة ابتأأدائي والتأأاني فأأي أولأأى ابتأأدائي وهمأأا فأأي مأأدارا خااأأة

ومااري هم سوا  15000جنيه وهو طول فتأرة ال أ  5سأنين اللأي فاتأت مسأيل
اللي اخترت المدرسة واخترت أقرب واحدة من بيت ا سرة إلن مابقأا

مأرة علأيهم وال علأى مدارسأهم .وأنأا

حأد عأاي

هنأا قيأري أنأا ومامأا بعأد مأا

بابا مات –هللا يرحمه -لمن أخويا بييجي نل يوم يسيل علينا وعلى فنرة أوالدي بيقولوا لخأالهم “يأا بابأا“ علشأان
هو دلوقتي اللي بيساعدني في مااري هم بأالرقم مأن نأه متجأو وعنأد أوالد الأوالد لسأه اأغيرين فلسأه م همأو
ن أخويا اللي بيحن عليهم د خالهم م

والدهم با بني المبير سأيلني فأي الموضأوع د وقلأت لأه ن خالأ

بابا تمام با هما لسه أط ال واللعب واخدهم عن الحاجات دي دلوقتي".
داليأأا أم تحملأأت المنيأأر فأأي سأأبيل أبنائهأأا وأمنأأر مأأا تخشأأا اليأأوم أن ين أأذ ا ب قيأأر المسأأئول تهديداتأأه بينأأه يرفأأع
قضية رؤية عندما يعود من شرم الشيخ لمي يختطل ابنيها.
تختم تل ا م الابورة قاتها فتقول" :أنا أهم حاجة عندي هي عيالي عاي ة أحافظ عليهم وعلأى تعلأيمهم علشأان
أنا مالقت

الراجل اللى يحافظ عليا وخاي أة جأدا علأى ماأيرهم وبأيفنر دايمأا يأه اللأي ممنأن يحاأل بعأد نأد لأو

ضمهم لحضانته".
تمنل داليا قطاع نبير من ا مهات الماريات ممن يتحملن وحدهن المسئولية دون أي وجأود أو دعأم مأن جانأب
ا ب ون أأين ا ب ح أأين يطل أأق ا م يق أأوم بتطلي أأق أبنائ أأه أيض أأا وال يت أأذنرهم س أأو عن أأدما يحل أأو ل أأه تع أأذيب ا م
بتهديدها باختطاف فلذات أمبادها.

 10/8شارع متحف المنيل الدور الخامس شقة  ، 12القاهرة
تليفون 23644324 :فاكس  - 23636345:إدارة اإلعالم 0102107296-01066636571
Email: adew@adew.org

44

مرف ()6

"ب س :إءتضافة ألب اعتدى ع

اونه وبنته جنءيا؟ طب إ از ؟! "

لم تمن " ب.ا " تتخيل يوما أن تمر بتل ال روف التي تعرضت لها بعد واجها من أحد أنريأاء اإلسأنندرية فقأد
نانت تعتقد أنهأا سأتبدأ حيأاة جديأدة تحقأق فيهأا حلمهأا بأين تعأي

بسأعادة وسأط أسأرة اأغيرة تضأمها هأي و وجهأا

وط ليها ولمن جاء الواقع معاما تماما للحلم.
"ب.ا" ه أأى امأ أرأة ف أأي العق أأد ال ارب أأع م أأن عمره أأا ملت م أأة ديني أأا فه أأي م أأن عائل أأة محاف أأة تلتأ أ م بالع أأادات والتقالي أأد

وا اول وأهلها ميسوري الحال تعمل نمهندسة وهى أم لط لين :اإلبن يبلغ من العمأر  10سأنوات واإلبنأة تبلأغ
نمان سنوات.
تبدأ "ب.ا "قاتها لتقول في مأ اررة واضأحة" :بعأد مأا أنهيأت د ارسأتي فأي نليأة الهندسأة تقأدم لأي شأاب عمأر 30

سنة و ونان عمري وقتها  24سنة ووافقنا عليه ونان العريا مأن أقنيأاء سأنندرية ..نأان مليأاردير وفرحأت
أي بنت هتتجو  .ومرت الحياة عادية ..فيها مشامل لمنهأا بتعأدي

أي أسأرة عاديأة .وهأو نأان دايمأا بيسأافر بأر

ماأأر لمأأذا دولأأة وجبأأت ابنأأي المبيأأر بعأأدين خّل أأت بنتأأي وفضأألت الحيأأاة بالشأأنل د لمأأدة سأأت سأأنين ونتأأرت

رحالته وس رياته من دولة للتانية ونان بيرجع من الس ر ومعا حبوب جنسية ونان عاي ني أتعاطاها معا فرفضت

وقلت له ال د حأرام جأدا وفضألت أذنأر لأه بعأض اآليأات القرآنيأة وا حاديأث الشأري ة اللأي بتح ّأرم تعأاطي الحبأوب
دي؛ فنان بيتعاطاها لوحد  .ونان بيطلب مني في العالقة ال وجية حاجأات محرمأة شأرعا وننأت بأيرفض د بشأدة
فايأأدة نأأان بييجأأي مأأن س أ ر ومعأأا اأأور ومجأأالت باحيأأة

أفنأأر بأأالحالل والح أرام لمأأن مأأافي
وأفضأأل أناأأحه و ّ
بيشغل القنأوات اإلباحيأة فواحأدة واحأدة بأدأت أبعأد عنأه نأ وجين وأخأاف منأه ومأن طباعأه اللأي نانأت
ونان دايما ّ

أحيانا بتبقى قريبة بالنسبة لي وفي أوقات تانية ننت بيحسها مق ة".

نم تابعت قاتها لتقول" :دخلت عليه مرة لقيته جايب بني اللي نان عمر وقتهأا  6سأنين علشأان يت أرج معأا علأى
القنوات اإلباحية بحجة نه يبقى ارجأل وطبعأا منعتأه وقلأت إلبنأي مأايعمل
بيقأأول يأأا مأأامى نتأأي مأ

نأد تأاني أبأدا إلنأه حأرام فلقيأت الولأد

عأأاي اني أمأأون ارجأأل واتاأأدمت مأأن رد بنأأي لمأأن هقأأول يأأه هأأو اأأغير المشأأنلة فأأي

بابا اللي بدل ما يعلمه الاالة والقيم وا خالق بيعلمه اإلباحية اوا اي يمارسها".
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ونانت "ب.ا" ت نر نني ار في سلو

وجها الغريب فنل ما حدث واتهامه لها بالبرود وأنها ت تقد لألنونة اضأطرها

لأأى أن تقأأول لأأه عأأن طيأأب خأأاطر بأأين يتأ وج بأأيخر ويترنهأأا لتر أأي ا بنأأاء وأن يأأذهب هأأو ليسأأتمتع بحياتأأه نمأأا
يتراء له .فعلى الرقم مأن اأعوبة هأذا ا مأر عليهأا منلهأا منأل أي وجأة ولمنهأا لأم تمأن مسأتعدة علأى اإلطأالق
ن تقأأوم ب عأأل مأأا يطلبأأه منهأأا مأأن أفعأأال تتنأأافي والشأأرع .ودفعهأأا هأأذا ا مأأر ن تشأأعر بأأين فتأرة سأ ر وجهأأا هأأى

ال ترة ا منر راحة لها و ط الها حيث يسود الهدوء بالمن ل وال تخشى على أبنائها أي شيء على اإلطالق.
نم حدث ما لم يخطر ببالها قأط حيأث تأروي لنأا "ب.ا" الت ااأيل المؤلمأة سأوأ يأومين فأي حياتهأا وحيأاة ط ليهأا
فتقأول" :فأي يأوم مأن ا يأام اللأي نأأان جأو ي موجأود فيهأا فأي البيأت رجعأت مأأن بأر وشأ ت من أر عمأر مأا ذامرتأأي
هتقدر تنسا طول حياتي ..جو ي وأبأو ابنأي بيعتأدي علأى بنأي جنسأيا ولمأا اأرخت قأال لأي نأه بيتهيأيلي المأالم
حقيقي لمني سيلت بني وحنى لأي الت ااأيل المؤسأ ة وأخأذت الولأد عشأان أمشأل عليأه عنأد عيأادة

د اوانه م
خااة وعرفت من الدنتور نه تعرض فعال إلعتداء جنسي فبقيأت ي المجنونأة واتاألت بأالخط السأاخن لحمايأة
ونجدة الط ل اللي هو  1600لمأنهم قأالوا لأي خطأوات اأعبة التن يأذ ي نأه ال م يتمشأل علأى الط أل اوان يتأذنر
الموضوع ويونّق في البطاقة الاأحية بتاعأت بنأي ويحأول التقريأر بنأد عأن طريأق المدرسأة ف نأرت نأه درب مأن

دروب الخيال ني أفضح بني بين مايله في مدرسته الدولية اللي مستواها قالي اوان ي ضل التقرير د في البطاقأة
الاأأحية إلبنأأي ومأأابقت خأأالص قأأادرة أطيأأق ال ارجأأل د اللأأي ماعنأأدو أي ذرة أبأأوة أو نخأأوة أو رجولأأة .ونانأأت
والتني لقرار الطالق بشنل نهائي لما دخلأت مأرة تانيأة ولقيتأه بيعتأدي علأى بنتأي جنسأيا وهأي
الطعنة المبيرة اللي ّ
عمرها  3سنين وحسيت ن الدنيا اتطر قت على دماقي اوان اللي حال د م معقول ن عقلي يتحمله .ونانأت
ميس أأاتي المبيأ أرة وأن أأا بيخ أأد ط ل أأة عمره أأا  3س أأنين لعي أأادة أمأ أراض نس أأا عش أأان يتمش أأل عليه أأا .عم أأري م أأا هينس أأي
اللح أأات البشأأعة دي عمأأري مأأا ننأأت أتخيأأل فأأي حيأأاتي نأأي أروح ببنتأأي لمنأأان ي د للسأأبب د فهأأي عمرهأأا

دلوقتي  8سنين لمن فامرة نويا نل ا حداث البشعة اللي حالت واتسببت في حدوث نسر نبير في ن سية بنتي
اللأأي اتمسأأرت مأأن جواهأأا نسأأر نبيأأر عمأأر ا يأأام مأأا هتقأأدر تنسأأيه لبنتأأي وحتأأى بنأأي مأأامن
اإلعتداء الجنسي أنر عليه م

با ن سيا نمان جسديا إلنه م

ح أأه أحسأأن إلن

بيقأدر يأتحنم فأي عضألة فتحأة الشأرج بأالرقم مأن

نه وال سنه لعشر سنين".
"ب.ا" قامأأت برفأأع قضأأية خلأأع وترنأأت هأأذا الشأأخص قيأأر اآلدمأأي بعأأد أخأأذ ط ليهأأا لتلأأوذ بأأال رار مأأن هأأذا الرجأأل

الذي هو أبعأد مأا ينأون عأن الرجولأة لتحمأي ط ليهأا مأن هأذا ا ب الوحشأي ولمنهأا تشأعر ونينهأا أمأام أخطبأوط
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فمأأا ال يحار هأأا فأأي نأأل منأأان ويأأرفض أن يعطيهأأا حريتهأأا وال يأ ال يهأأددها بديأأذاء ط ليهمأأا ننايأأة فيهأأا فمأأن حأأين
آلخر تجد يهددها بسحب ملل الط لين من مدارسهما الدولية إلدخالهما لمدرسة حنومية ولمن عندما يحاول فعل
ذل تستخدم حقها في الوالية التعليمية على ابنيها.
ولهأأذا فأأدن "ب.ا" تضأأم اأأوتها ا أوات العديأأدين ممأأن يأأرون ضأأرورة التمس أ بحأأق ا م فأأي الواليأأة التعليميأأة
وذل لحماية مالحة ا بناء التعليمية من أي انتقامات وتا يه حسابات.
وبعأأد نأأل مأأا روتأأه هأأذ السأأيدة مأأن مبسأأي ينأأد لهأأا الجبأأين هأأل يعقأأل أن يح أأى هأأذا ا ب –الأأذي ال يسأأتحق هأأذا

اللقب مأن ا سأاا -بحأق أن يقأوم بدستضأافة الط لأين؟  ..وهأل جعأل الواليأة التعليميأة لأه –وهأو ومأن أراد دخالهمأا
لمدرسة حنومية انتقاما من ا م ال أمنر -هو أمر ياب في مالحتهما؟ وهل هو جدير بحضانتهما وهو الأذي لأم
يحأافظ عليهمأأا وهمأأا فأأي نن أأه؟  ..ن تغييأأر قأوانين ا حأوال الشخاأأية والط أأل الحاليأأة بشأأنل جأأذري بأأدون الد ارسأأة

المتينية لها وا خذ في االعتبارات منل هذ الحاالت والنماذج سيتسبب في العديد من المبسأي ط أال ننأر ال ذنأب
لهم مطلقا فيما تؤول ليه ا مور بين اآلباء وا مهات.
مرف ()7

"دعاب مطف نور عيوني و ِهرب"
دعاء ..أو أم نور نما تحب أن يطلق عليها هى شابة خمرية رشيقة ومحجبة ومتدينأة جأدا تبلأغ مأن العمأر 35
عامأأا .تسأأنن حاليأأا بحأأي مدينأأة ناأأر حااأألة علأأى ليسأأانا آداب دفعأأة عأأام  1997ونانأأت تعمأأل فأأي دارة
حد المدارا.

تعود دعاء بذامرتها للوراء وتحديدا منذ  7سنوات مضت نم تبدأ قاتها فتقول " :تعرفأت علأى جأو ي عأن طريأق
اديقة ليا قالت لي نه شاب سمعته نويسأة وعأاي

فأي أمرينأا و يشأتغل مهنأدا فأي SAB

تقأدم لأي وعرفأت

نأأه ماأأري الجنسأأية لمأأن معأأا برضأأو الجنسأأية ا مرينيأأة وأهلأأه عايشأأين فأأي المويأأت ومعأأاهم برضأأو الجنس أأية

ا مرينية وتمت الخطوبة لمدة شهر واحد با اواحنا عيلة متدينة جدا ولمأا نأان بيحضأر عنأدنا نأان لمأا بيشأوفنا
بنالي يقوم يالي معانأا ومأامنت شأاي ة فيأه أي حاجأة وحشأة وات قنأا علأى الجأوا اواننأا هنعأي فأي السأعودية
اواتجو نأأا فأأي ماأأر بعأأدين سأأافرنا السأأعودية لمأأدة  4شأأهور ورجعأأت عنأأد أهلأأي لوحأأدي .وعرفأأت لمأأا قر نأأا مأأن
بعض نه نان متجو من واحدة أمرينية وعند  3أوالد منها وهى نانت عاملة له قضأايا لدرجأة نأه نأان ممنأوع
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من الس ر مرينا علشان ند هو نان بين ل للدول العر ية ولما رجعت لمار عرفت ني حامل ومعاملته السيئة
نانأأت ابتأأدت ت هأأر بأأا أنأأا قلأأت لن سأأي سأأاعتها ن أنأأا تخطبأأت م أرتين قبأأل نأأد فمأأاين ع

نأأي أطلأأق منأأه

خاواا بعد ما بقى ير طني بيه ط لة وطلبت منه نه ياخد لي شقة في القاهرة ولمنه رفض وأخأد لأي شأقة فأي
سنندرية جمب شقة أسرته اللي بيقعدوا فيهأا لمأا ييجأوا مأن السأ ر .ونأان مأانعني نأي أروح هنأا فأي الوقأت اللأي

ور علشأان أجيأب هأدوم
مابينون فيه موجود في مار حتى لو ننت عاي ة أي قرض ماين ع فلما ّرحت مأن ا
من هنا لقيت البواب بيقوّلى (البيه عأارف نأ جايأة وال مأايعرف ؟)  ..وعرفأت ن البأواب بينقأل لهأم نأل حاجأة
ولما واجهته نان بيتخانق معايا فى التلي ون لدرجة نه رمى عليا يمين الطالق فأى التلي أون ورجأع فأي ن أا اليأوم

مرجعنأأى وقأأاّلي نأأه نأأان متعاأأب سأأاعتها وتمأأت ال أوالدة وجبأأت بنتأأي نأأور وهأأو نأأان دايمأأا يشأأتم ويتخأأانق
قأأام
ّ
ويضرب لحد مأا تأم الطأالق مأر نانيأة والمأرة دي علشأان ا مأل نأان بأارد فأي المطأبخ وننأت حاسأة ونينأه نسأان
ورجعنأأى مأرة تانيأأة .وعرفأأت رقأأم وجتأأه ا ولأأى وعرفأأت منهأأا لمأأا نلمتهأأا ن نأأان فيأأه مشأأامل بيأأنهم
مأ طبيعأأي ّ
وطلقها  3مرات وأخد منها مبالغ نتيرة وبسبب ند بدأت ترفع عليه قضايا اواتجأو ت بعأد  5شأهور مأن الطأالق
طلق من جو ها التاني وترجأع لأه هأو وهأو د اللأي حاأل معايأا
وامتش ت نمان نه نان دائم التهديد لها علشان ت ّ

برضو بعدها بنام سنة وحالت مشامل نتيرة ونأان بيضأر نى أدام البنأت ونأان سأاعتها عمرهأا  4سأنين ونانأت
نور بتخاف منه جدا وجت لها حالة ن سية من نتر ضر ه فيا أدامها ودورت على شقة اأغيرة بالقأاهرة وهأو بعأد
ند وافق ونقلنا الع

لمنه استمر على هانته ليا وضر ه لدرجأة نأه فأي يأوم طردنأي أنأا والبنأت بأر أوضأة النأوم

فأأي عأ البأأرد ونأأام هأأو فالبنأأت تعبأأت علشأأان ننأأا مأأن قيأأر قطأأا ولمأأا قلأأت لأأه حأرام اللأأي بتعملأأه د أخأأد شأأبنتي
وحاول ينسرها ولمني لحقته قبل ما يعمل نأد وحأاول خنقأي ونأان عأاي يرمينأى مأن البلمونأة فقأررت بعأد جأوا
استمر  5سنين ني أتطلق منه ورحت لبيت أسرتي إلنه نان دايما يطردني من البيأت بعأدين أرجأع للبيأت تأاني
وساعة مأا بأيروح هلأي نأان بيأروح الشأقة ويحأاول ياخأذ الع أ

منهأا والبأواب نأان بيتاأل بيأا وننأت بيلحقأه نأل

مرة .ونان مداوم على شرب الخمرة ولما دخلت على النت عرفت نه مشأتر فأي فيأديو نليأب بأاحي و يأروح فأي
الوي

ند يمارا عالقات محرمة ونان فيه رسالة على ايميله بتقأول مسأتنيا علشأان نعمأل نأذا سأوا ونأالم نلأه

قباحة".
وتممل أم نور قاتها مع هذا الرجل ال اسد لتقول" :فيه حاجة مهمأة مأن ضأمن أسأباب خروجأي مأن بيأت ال وجيأة

لبيأأت أهلأأي وهأأى نأأه آخأأر م أرة رجأأع مأأن الس أ ر رفأأض يتعامأأل معايأأا وسأأمعته وهأأو بيسأأيل علأأى تحليأأل اإليأأد
وساعتها عملت ن سي ماسمعت

اواني ماعرف

حاجة وبعدها سيلته ليأه بتسأيل عأن التحليأل د ؟ قأالي نأه أسأنانه
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نانت تعبانة وراح لدنتور ا سنان عمل فيها حاجة وخايل حسن ا دوات تمون ملونة وضرته بعدين عأرف نأه
سليم بعد عمل التحليل أنأا عارفأة ن شخاأيته مأ

نويسأة و يمأارا الحأرام ود مأن ال يأديو اإلبأاحي اللأي نأان

مشتر فيه".
عانأأت دعأأاء مأأن فسأأق الأ وج وقسأأوته وسأألونياته الم ريأأة؛ ممأأا جعلهأأا تأأذهب لتعأأي

ل تأرة مأأع أهلهأأا ونأأان يحأأاول

قناعهأأا بأأالرجوع لمسأأنن ال وجيأأة ولمنهمأأا ات قأأا علأأى اإلن اأأال ونأأان دائمأأا مأأا ييخأأذ الط لأأة هلأأه عنأأدما نأأانوا

يعودون من الس ر.

لم يبدر لأذهن دعأاء أن وجهأا قأد يختطأل الط لأة تننأيال بهأا وعأن هأذا تقأول" :عمأر مأا جأه فأي بأالي نأه ممنأن
يخطأأل البنأأت علشأأان هأأو طأأول عمأأر مأأابيعرف
علشان تشوفها وأنا م

يتحمأأل المسأأئولية أبأأدا حتأأى لمأأا نأأان ا ول بياخأأدها عنأأد أمأأه

معاها نانوا بيسيبوها من الساعة  7اباحا للساعة  8مساءا من قير ما تدخل التواليأت

بتقومأه عليأا لمأن عمرهأا ماشأتمتنى وال قالأت لأي حاجأة مأ
أو تغير البامبر فد اي نأان هيسأتحملوها .أمأه نانأت ّ
نويسة وأمي قالت لي نهم نويسين وم ممنن ي نروا فى ند ".
هيأدينى حقأوقي والن قأة وتأم الطأالق وفضأل سأنة ونأص
وتتابع" :وفضلت أمتر من سنة بيطلب الطالق وقاّلي نأه ّ
مامنا عارفين عنه أي حاجة وأخأدت المأؤخر  2500جنيأه والبنأت ماأاري ها  1500جنيأه فأي الشأهر وقبأل مأا
وهرجعأ أ
يمش أأى ق أأالى أن أأا ديتأ أ ال ل أأوا دي علش أأان طلقتأ أ مأ أرتين ب أأا
ّ

ماطلقتمي

تاني مرة دي أنا م

ي ما الحديث القدسي ما بيقول".

ولم أأا قل أأت ل أأه دي التالت أأة ق أأالي أن أأا

معتأرف بيهأا فقلأت لأه " " نتأا قولتهأا اواحنأا فأي المطأبخ (وجأد جأد وهأ ار جأد)

وتضيل" :نان دائم االتاال بيا لغاية ما تقدم لي جأو ي التأاني وقلأت لأه نأي هتجأو

وقأال نأه مأ

ماأدقني

وتم الجوا ونانت البنت عايشة معايا ولما عرف بجوا ي نان بيروح بيأت أسأرتي ويقأول لهأم نأي ال م أطلأق مأن

جو ي التاني وأرجع له وراح لهم أمتر من  5مرات لغاية لما بابا قاله نه هيطلب له البأوليا و أدأ طليقأي يطلأب
منى نه يشوف البنت ونان فعال بيشوفها إلن بابا نان بيخليأه يشأوفها وتأروح عنأد  .ونانأت البنأت لمأا ترجأع مأن

عند نانت بتبقى متغيرة من ناحيتي و تعاملني بطريقة وحشة جدا لحد أمأا تهأد لوحأدها وتقأولي نأه نأان بيسأيلها
عن نل حاجة عني وعن جو ي التاني من حيث التعامل وي ضل يسيلها هى بتبقى موجودة فين؟ و تنام معايأا أنأا
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وجو ي والّ لوحدها؟ ونان بيقوّلها أم م

نويسة وهى اللي خر ت البيت ورفضت تخلينا نعي

مع بعض .ولمأا

عرفت ند ننت بيقولها هو نان فين من ساعة ما طلقنى من سنة ونص؟ ولما قلأت لأه نأي هتجأو نأان بينأدبني

وق ل التلي ون في وشي ..وقلت لها لما بابا يقول عليا نالم م

نويا قولي له ن د قلط تقول على ماما نأد .

وهأأو نأأان بيأأديني فلأأوا نن قأأة أاأأرف بيهأأا علأأى نأأور لحأأد مأأا تجأأو ت مابقأأا

قالت له خّلى جو أمها يارف عليها".

يأأدينى أي فلأأوا وعرفأأت ن أمأأه

نم تقول دعاء ننأت قأدمت لأأ"نور" لمأا نبأرت شأوية فأي مدرسأة  GISولمأا عأرف راح سأحب الدوسأيه قبأل انتهأاء

الد ارسأأة بشأأهر .وأنأأا رفعأأت عليأأه قضأأية حضأأانة ون قأأة ط لأأة وواليأأة تعليميأأة بسأأبب اللأأي عملأأه وأتأأاري المحأأامي
بتأأاعي نأأان مرتشأأي ومت أواطب معأأا فبأأوط لأأي نأأل القضأأايا اواتعمأأد يخسأأرها لغايأأة مأأا طليقأأي عمأأل قضأأية واليأأة

أرجأع البنأت لمأن مأدير المدرسأة قأالي النأاا دول –
تعليمية وبقت معا ؛ علشأان نأد هأو سأحب الدوسأيه وحاولأت ّ
أدخلها مدرسأة البخأأاري
ويقاأد جأو ي وأهلأه -بتأوع مشأامل وبالعافيأأة لمأا لقينأا واحأد اأديق جأأو ي التأاني رضأي ي ّ
وهي دخلت الدراسة يوم  2010/9/23وانت مت فيها لغاية أمأا لقيأت تلي أون بيقأولي (بنتأ اسأمها مقيأد عنأدنا فأى

مدرسة "روجا " في طريأق مار /سأماعيلية مأن مدينأة العبأور وأبوهأا دفأع لهأا الماأاريل مأن أسأبوع) فقلأت للأي
نلمتني ن بنتي فأي مدرسأة ومنت مأة فيهأا أتاريأه رفأع عليأا قضأية عأدم التأ ام بالد ارسأة أننأاء حضأانتي للبنأت وتأم

أاودت
تيميأأد حنأأم الواليأأة التعليميأأة لأأه مأأن قيأأر مأأايعلمنى ومأ ّ

بنتأأي فيهأأا وفضأألت فأأي مدرسأأة البخأأاري .وفأأى يأأوم

اتال بيا مدير المدرسة وقالي ن فيه محامين عاي ين ياخدوا البنت با أنا ننت قايلة لمدير المدرسة نأل حاجأة
وقلأأت لأأه أنأأا جايأأة ولمأأا رحأأت لقيأأتهم مشأأيوا .وبعأأد نأأد المحأأامي جأأالي وقأأالي نأأي أتنأأا ل عأأن قضأأية الحضأأانة
والن قأأة علشأأان نتاأأالح وت ضأأل البنأأت فأأى المدرسأأة وعأأدت السأأنة الد ارسأأية وحاولأأت م أع أبوهأأا نأأه مايأأدخلها
المدرسأأة البعيأأدة ..أاأأل ح أرام ط لأأة تقعأأد بأأر البيأأت مأأن السأأاعة  6الاأأبح لأ أ  5مسأأاءا ود نلأأه علشأأان مش أوار

البأأاص اريأأح جأأا بعيأأد وفضأألت البنأأت فأأي مدرسأأة البخأأاري ونانأأت بتقعأأد عنأأد مامأأا وأنأأا معاهأأا ود يأأومين أو3
با في ا سبوع وباقي ا يام معايا برضو با في بيت جو ي  .ونان جو ي التاني حنأين عليهأا جأدا لدرجأة نهأا
نانت بتقول له يا بابا .وننت هيجيب منه ط ل أو ط لة لمن ماحال

نايب والحمل ماممل ".

وتممل دعاء أحداث القاة التي لم تسطر نهايتها بعد لتقول" :بالنسبة لقضأية الحضأانة هأو جأه مأن بلأد عر أي

وعمأأل قضأأية سأأقاط حضأأانة لمنأأي نسأأبتها وقأأال مأأي حنأأا عأأاي ين نتاأأالح وأمأأي قالأأت يأأا ريأأت علشأأان البنأأت
الاغيرة اوامتش ت نه رافع قضية رؤية وطبعا نسبها واتحدد ميعاد الرؤية ونمان منانها اللي نان نافيه فأي مأول
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السراج وراح أبويا وأمي بالبنت ولما رجعوا وحنوا لي اللي حال ذنروا لي نه قعأد ياأورها أنأا افتمرتهأا اأور
عادية ومامنت

أعرف نه بأيخطط لحاجأة و يسأتعد لخطأل بنتأي ود اللأي امتشأ ته فأي ال يأارة ا خيأرة اللأي تمأت

يوم  2011/7/26يومها قال مي (ماتتعبي

ن س ون اية جدها هو اللي ييجي وهجيب لهأا لعأب) .وراح أبويأا

السأأاعة 30ا 8مسأأاءا فأأي الس أراج مأأول وحضأأر طليقأأي ونأأان بياخأأد البنأأت ويجيأأب لهأأا لعأأب نتي أرة ويحأأط اللعأأب
جمب جدها وقاّله هيممل لها بأاقي اللعأب وآجأي وقأاب سأاعة وماجأا
عليهم في نل منان ومافي

أدور
فابتأد أبويأا يشأ ونلمنأا وقعأدنا ن ّ

فايدة وعرفنأا نأه سأافر بيهأا للسأعودية وهنأا فهمأت هأو نأان بياأورها ليأه فأي ال يأارة

اللي قبل ا خيرة ولما رحنا بّلغنا تقال لنا ن بنتي م

اهر هي راحت فين إلنهأا نا لأة تران يأت ود معنأا نأه

سأأافر بيهأأا بعأأد سأأاعة مأأن ن ولأأه للسأأعودية لمنأأان قيأأر معلأأوم ورحنأأا لمنتأأب التعأأاون الأأدولي علشأأان يسأأاعدوني
ولمنهم ماساعدوني

إلنهم طلبوا مني اورة من جوا س ر طليقي طيب أنا أجيب اورة مأن جأوا سأ ر اي؟!

 ..هأأو أنأأا ننأأت عارفأأة نأأه هيخطأأل بنتأأي علشأأان نأأد هشأأيل اأأورة مأأن جأوا سأ ر  .ورقأأم نأأد مييسأأت

االنتر ول أبّلغ نه خاطل البنت لمنهم قأالوا لأي مأافي

ورحأأت

شأق جنأائي بحيأث يقأدروا يسأاعدوني فابتأديت أحأا نأي

طلقأأي وترجعأأي لأأي
بيمشأأي فأأي طريأأق مسأأدود ولقيأأت طليقأأي بعأأت لأأي أميأأل بيقأأولي لأأو انتأأي عأأاي ة بنت أ ال م ت ّ
وبعت لي ملل بيفتحه لقيت اوت نور و تقول (وحشتيني يا ماما) ".

وبعدما لم ت لح محاوالت دعاء فأي االسأتعانة بالجهأات المسأئولة السأتعادة نأور ذهبأت هلأه وقابلأت أمأه فوجأدتها
تقأأول لهأأا" :روحأأي شأأوفي ل أ ط لأأة نانيأأة اوانسأأيها خأأالص" .نمأأا حاولأأت اإلسأأتعانة ب وجتأأه ا ولأأى التأأي أخبرتهأأا
ب واجه مرة نالنأة ولمنهأا امت أت بدخبارهأا أن أوالدهأا أروا "نأور" عنأدما ذهبأوا ل يأارة والأدهم ولمنهأا رفضأت اإلدالء
بمن أأان تواج أأد "ن أأور" خوف أأا عل أأى أوالده أأا م أأن أن يلقأ أوا ما أأير ه أأذ الط ل أأة البريئ أأة البالغ أأة م أأن العم أأر  6س أأنوات؛
ليختط هم ا ب ويجبرهم على العي

مع وجته نما قامت دعاء برفأع قضأية منأع سأ ر إلبنتهأا ولمأن دون جأدو

نها فعلت هذا بعدما اختطل طليقها الط لة بيسبوع .واستطاعت الحاول على حنم تمنين من الط لأة ولمأن ال

يوجد جها يساعدها إلرجاع ابنتها –حسب قولها.-
وتنهي دعاء الحديث والدموع تنهمر من عينيها بال توقل قائلة" :أعمأل يأه علشأان أعأرف أواأل لبنتأي بعأد أبوهأا
ما خط ها؟  ..أعمل يه تاني بعد نل اللي قدمته عشان أعرف فين نور.......؟؟ ".
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هل أخطيت دعاء عندما سمحت لوالد ابنتها برؤيتها؟!  ..أم نأان الخطأي مأن الجأد عنأدما لأم يسأيء ال أن فأي هأذا
الشأأخص ولأأم يشأ أنأأه سأأيختطل االبنأأة مأأن حضأأن أمهأأا؟!  ..أم نأأه خطأأي السأألطات والجهأأات المسأأئولة التأأي لأأم
تضع الضوابط المانعة لهذ الجريمة في حق الط ولة وا مومة؟!

مرف ()8
"دينا وحياة م يئة بالضرب واإلهانة وم اكل ال تنتهي"
دينا عود هللا محمد حءين تءكن بمنطقه العباءية بمحاف ة القاهرة  ،حا
كانت تعمل في القنوات المتم
طري

أحد ال ديقات وكان زواج إتءم بالطابع التق يد

وداية زواجهما ع
ت هر ماللها أ

ةع

ة بالت يفزيون قول إتمام الزواج  ،تعرفت ع
"زواج

بكالوريوس فنون تطويقية ،

زوجها والذ

الونات كما يط

يعمل طيار عن

ع يه البعض" واتفقا في

أن ال تترت عم ها  ،اءتمرت فترة المطوبة لمدة  6أ هر ،وكانت مطوبة هادئة ولم
فات تجذب االنتبا ع

مطيوها  ،وتم الزواج في مءكن بالنزهة لمدة ممس ءنوات أنجبا

مالل هذ الفترة  3أوناب ،ت ي ر بعد الزواج من معام ه ءيئة وعدم اهتمام ألءرته  ،رفعت الزوجة قضية طالا
ونفقة ألنه كان دائم الءفر ويتم ص من اإلنفاا ع ي أونائه  ،باإلضافة إل الضرب واإلهانة
مرتبه الكوير إال أن المحكمة حكمت ونفقة  1000جنيه فقط  ،ون ار لح وله ع

األطفال من مدارس دولية إل مدرءة أقل مءتوى  ،وبالرغم من

وبالرغم من

الوالية التع يمية قام ونقل

دور قانون الطفل  2008/126الذ يعطي

أولوية التع يم ل حاضنة لكن إل اآلن ما زال األطفال ونفس المدرءة حكمت المحكمة ل زوج بالرؤية وكان
منت م في رؤية أطفاله وفجأة هرت نوايا الءيئة ،حي

اءت ل الرؤية وقام ومطف األطفال ولكن محاولته

ف ت ،ويقوم حاليا ورفع قضية اءتضافة
وتحني لنا دينا معاناتها في واجها حيث قالت ":في هذ ال ترة عشت أسوأ سنوات حياتي

ات قت أنا و وجي قبل

ال واج بعدم ترني للعمل ولمن فوجئت أن وعد تغير وقرر بم رد ني ال م أتر عملي الذي أحببته نني ار هذ نانت
البداية وبعدين لقيته تغير خالص في ا اته وأفعاله معايا نان بيتلم على أي شيء ونان دائم الشتائم والسب ليا
و هلي أيضا

وأنا أهلي م

بيحبوا المشامل

ونان والدي بيحاول دايما ياالح بينا علشان المرنب تمشى

نان

عاو أط الي يعيشوا مع والدهم فى بيت سعيد ونان ساعات نتير والدي يطلب مني آجي على ن سي علشان والدي

ومن ضمن المعاناة التى ننت أعيشها مع وجى السابق أنه عندما نان يااب أحد من ا والد بمرض ما منان
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بيتحمل مسئوليته ننت أنا لوحدي اللي متحملة مسئولية البيت وا والد
المستمرة لي و هلي أمام أبنائي "

و ادت معاناتي مع بداية ضر ه لي اواهانته

وف مرارة وألم ترو لنا دينا " فى مرة من المرات التي فيها نان دائم اإلهانة لي بدأ يضر نى أمام أبنائي ونان
بنى عمر  4سنوات و دأ يشتم في وفى أهلى بيبشع ا ل اط

لم أستطع تحمل اإلهانة فاتالت بوالدي وحضر

وأخدني لى من ل ا سرة  "..فنانت أخالقه سيئة جدا بالرقم من مستوا اإلجتماعي والمادي العالي " وأاريت على
ولم يحاول أن ير أوالد ولو مرة

طلب الطالق واستمرت القضية سنة ونال نان خاللها دائم الس ر بحنم عمله
واحدة خالل تواجد في القاهرة ولم يرسل لينا حتى مااري هم ".

عندما ح

حكم المحكمة بالطالا  ،تم بعدها الح ول ع

ت الزوجة ع

مرتبه عند الزواج كان يتعد
أقل من ذلت بكثر ،هذا ع

نفقة قدرها ألف جنيه بالرغم من أن

حوالي  50000ممءون ألف جنيه  ،ولكنه قدم أوراا مرفقة ل قضية تفيد أن مرتبه

حءب قول الزوجة والتي ترو لنا التفا يل وتقول :

"أننى ادمت نني ار عندما عرفت أن الن قة ستمون ألل جنيه فقط وأنا أعلم جيدا أن مرتبه خمسون ألل جنيه وعندما

سيلنا عرفنا أنه قدم أوراق ت يد بين مرتبه أقل بننير ف نرنا في تقديم ورق للمحنمة ينبت أن فاتورة موبايله تبلغ
 34000جنيه في السنة

وبعدما قدمنا ما ي يد ذل لهيئة المحنمة

لم يتغير حنم المحنمة حيث نان الحنم النهائي

للن قة  1000جنيه فقط " وتتساءل  :هل ألل جنيه فقط ستم ي مااريل نالنة أط ال في المدارا باإلضافة لى
مااريل الطعام والشراب والملبا وقيرها من المااريل اليومية ي ط ل ؟ ".
تؤكد دينا " :نل هذ ال ترة عمر ما حاول يارة أوالد أو حتى يعرف هما محتاجين يه "
وحول معاناتها في نقل ا ب لألط ال لى مدارا أخر قالت دينا" أط الي النالنة ملتحقين بمدارا دولية ون انر ن

الوالية التعليمية نانت مع ا ب في هذ ال ترة وننا متيمدين تماما التيميد من استغالله لهذ النقطة لاالحة وأنه سيقوم
بسحب مل ات ا ط ال النالنة ونقلهم لى مدرسة ذات مستو أقل لمجرد العند بالرقم من أن مستوا المادي عالي
ويغطى المااريل بالمامل نما ننا في السابق لذا قمنا بنقلهم لى "مدرسة العائلة المقدسة" وبال عل تحققت رؤيانا
حيث نان يقوم بالتجهي لرفع قضية والية تعليمية

ولمن عدالة السماء نانت معنا بين يتم ادور قانون الط ل

 2008/126والذي يعطي أولوية التعليم للحاضنة

وحتى اآلن ما ال أوالدي بن ا المدرسة " وفوتنا عليه فراة

هانتنا وتعذيبا ".
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وعينيها م يئتان بالدموع قالت دينا" :ومن اإلهانات التي لحقتنا من وجي السابق أنه نان دائم السب والقذف بي

وعائلتي ولم يقل عند هذا الحد بل قام برفع عدة قضايا يتهم فيها والدي بالناب واالحتيال نل هذا لمجرد البلبلة
هلي وأن نعي

في متاهة ومشامل بشنل مستمر بالرقم من عدم لحاقنا لألذ

من ا وقات نان يقل بجانبه ضدي حتى لو نان على خطي علشان منت رق

به ولو مرة واحدة فوالدي في ننير

عن بعض ويعي

ا ط ال بجوار والدهم

وفى حضنه".
"ولم يقل وجي السابق عند هذا الحد وبالرقم من أنه لم يقم بالسؤال عن أوالد طوال ال ترة السابقة ال أنه قام برفع

قضية رؤية فور اإلنتهاء من قضيتا الن قة والطالق مباشرة والتي لم أحال خاللهما قير حنم بالطالق ولم أحال
على شيء من الن قة قير أناث المن ل فقط ال قير أما تمنين السنن فقمت برفع قضية في المحنمة وما الت مستمرة
لى اآلن  ...وب وت ممتن

قالت" :أنا عايشة في قضايا ال تنتهي وبال عل نسب قضية الرؤية وعرفت بعدها

بالادفة أنه ت وج في شقة ال وجية الخااة بى".
وعندما سيلناها عن مدي تن يذ لحنم الرؤية قالت دينا" :نعم نان منت م في تن يذ حنم الرؤية ونانت يوم الخميا من
الساعة  5لى  8مساءا في نادي تم اختيار من خالله نه نان مشتر فيه وقابلتنا مشنلة نبيرة حيث أننا قير
مشترنين في النادي فددارة النادي رفضت رفضا باتا دخولي مع أوالدي النادي أنناء فترة الرؤية ولمننا رفضنا رفضا

باتا وقمنا بعمل محضر بخاوص ذل

بيهمية وجودي مع أط الي أنناء فترة الرؤية وبال عل تم الحنم لاالحي

وتقريبا نان وجي السابق اختار هذا المنان مخاوص حتى يستغله في خطل أوالدي
اننش ت نوايا السيئة فقال لي أنه سييخذ ا والد ليتريضوا سويا في النادي

وفي يوم 2010/8/5

وبال عل أخذهم لى الباب الخل ي للنادي

وخط هم وعلى ال ور أحسست بتيخيرهم فقمت بالتبليغ عنه فعرفنا أنه أخذهم من النادي متجها لى مطار القاهرة ونان

هو قائد الطيارة فنان سييخذهم لى مدينة الغردقة نم لى شرم الشيخ ومنهما لى باريا ومعهم وجته الجديدة

ولمن

افتضح أمر واننش ت خطته بمساعدة الشرطة وحالنا على التذامر الخااة با والد والتي قام بتحضيرها لس رهم
وقمنا بعمل محضر وتم تحويل المحضر لى النيابة نم لى المحنمة

وعرفنا أنه يحاول اآلن القيام برفع قضية

ستضافة".
وفي النهاية تقول دينا" :حاول م ار ار وتم ار ار هانتي بشتى السبل ورسم خطط ننيرة لمي يوقع بي في المشامل قير
مترددا لح ة في يذائي ناسيا ومتناسيا مالحة أوالد ".
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